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2151
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, na rok 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 pón. zm.), art. 5 i 7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy Czarna D¹brówka
uchwala, co nastêpuje:

3.
4.
5.
6.
7.
8.

§1
Stawki podatku od nieruchomoci rocznie wynosz¹:
1. Od budynków mieszkalnych  za m2 0,44 z³.
2. Od budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno-

9.

ci gospodarczej oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni  15,20 z³.
Od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym za 1 m2 7,68 z³.
Od pozosta³ych budynków  za 1 m2 2,87 z³.
Od budynków pozosta³ych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych za 1 m2  5,78 z³.
Od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 3,46 z³.
Budowle od wartoci  2%.
Od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  od 1 m2 0,50 z³.
Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni  3,20 z³.
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10. Od pozosta³ych gruntów  za 1 m2  0,06 z³.
11. Od pozosta³ych gruntów wykorzystywanych na cele
rekreacyjne za 1 m2  0,20 z³.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci w wysokoci
100%:
 zabudowania gospodarcze zwi¹zane z prowadzeniem gospodarstwa domowego rolników mieszkaj¹cych samodzielnie, którzy przekazali gospodarstwo
rolne na Skarb Pañstwa w zamian za rentê lub emeryturê,
 budynki, budowle i grunty zajête na dzia³alnoæ ratowniczo  ganicz¹,
 budynki i grunty wykorzystywane przez placówki kultury z wyj¹tkiem pomieszczeñ zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza
lub lena,
 budynki i grunty zajête pod tereny i obiekty sportowe bêd¹ce w posiadaniu gminy,
 grunty i budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania cieków oraz sk³adowania odpadów, a tak¿e
budynki lub ich czêci bezporednio zwi¹zane z procesem poboru i uzdatniania wody zajête na potrzeby komunalne.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
Nr XXXVI/233/2001 z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia stawek podatku od nieruchomoci w 2002 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Ustala siê wzór deklaracjê w sprawie podatku 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 Lasy Pañstwowe zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Klêczek

2153
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Gminy Czarna D¹brówka
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Czarna D¹brówka w 2003 r.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
z pón. zm. i Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.)
Rada Gminy Czarna D¹brówka uchwala, co nastêpuje:
§1

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Klêczek

Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta za pierwsze trzy
kwarta³y roku 2002 (M.P. Nr 51, poz. 733) z kwoty 33,45
za 1 q do kwoty 30,00 za 1 q.
§2
Cenê skupu wymienion¹ w § 1 niniejszej uchwa³y przyjmuje siê jako podstawê do obliczania podatku rolnego
za ca³y 2003 rok.

2152

§3

UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
w Czarnej D¹brówce.

w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdnych do
wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci.

Traci moc uchwa³a Nr XXXVI/229/2001 Rady Gminy w
Czarnej D¹brówce z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie
obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego za
2002 r.

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy Czarna D¹brówka
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci dla osób fizycznych zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

§4

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Klêczek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§3

UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdnych do
wymiaru i poboru podatku rolnego.
Na podstawie art. 6a ust 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
z pón. zm.) Rada Gminy Czarna D¹brówka uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku rolnego
dla osób fizycznych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
2. Ustala siê wzór deklaracji na podatek rolny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spó³ek nie
maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Klêczek

2155
UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdne do
wymiaru i poboru podatku lenego.
Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz 1682)
Rada Gminy Czarna D¹brówka uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku lenego
dla osób fizycznych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
2. Ustala siê wzór deklaracji na podatek leny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó³ek
nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych a tak¿e jednostek
organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa  zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Klêczek

2156
UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawki podatku od posiadania
psów w 2003r.
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. 1591z pón. zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy Czarna D¹brówka uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê stawkê podatku od posiadania psów na
terenie gminy Czarna D¹brówka w wysokoci 17,00 z³ za
ka¿dego psa.
§2
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w § 1 je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po
30 czerwca roku podatkowego.
§3
Podatek p³atny jest bez wezwania w terminie do 31 marca ka¿dego roku podatkowego lub w ci¹gu 14 dni od
dnia wejcia w posiadanie psa.
§4
Poboru podatku od posiadania psów dokonuj¹ so³tysi
wsi w drodze inkasa.
Wynagrodzenie za pobór podatku od psów wynosi
10% od zainkasowanej kwoty.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
Nr XXXVI/232/2001 z dnia 23 listopada 2002 r. w sprawie
okrelenia stawki podatku od posiadania psów.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Klêczek
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UCHWA£A Nr III/18/2002
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 10 grudnia 2002 r.

UCHWA£A Nr III/19/2002
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie okrelenia stawek op³aty miejscowej w 2003 r.

w sprawie okrelenia wysokoci op³aty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), art. 7 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy Czarna D¹brówka uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), art. 15 i 19 ust. 1 a ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy Czarna
D¹brówka uchwala, co nastêpuje:

§1

§1

W miejscowociach Jasieñ, Zawiat, £upawsko, Skotawsko wprowadza siê op³atê miejscow¹ od osób fizycznych przebywaj¹cych okresowo w tych miejscowociach
w celach wypoczynkowych, zdrowotnych i turystycznych

Wysokoæ op³aty targowej na terenie gminy Czarna D¹brówka wynosi  19,00 z³.
W przypadku jendorazowej op³aty targowej na ca³y tydzieñ  13,00 z³.
Za ka¿dy dzieñ prowadzonego handlu przez ka¿d¹ osobê.

§2
Ustala siê wysokoæ op³aty miejscowej za ka¿dy dzieñ
pobytu w wysokoci  1,28 z³.
Stawkê op³aty miejscowej dla dzieci do lat osiemnastu ustala siê za ka¿dy dzieñ pobytu 0,76 z³.
§3
Poboru op³aty miejscowej w drodze inkasa dokonuj¹:
1) w miejscowoci Jasieñ i £upawsko  Pan W³adys³aw
Sobisz zam. Jasieñ,
2) w miejscowoci £upawsko w Orodku Wypoczynkowym Stoczni Marynarki Wojennej  Pan Zdzis³aw Cymerys zam. Gdynia,
3) w miejscowoci £upawsko w Orodku Wypoczynkowym Wrzos  Pani Jolanta Zejer zam. Jasieñ,
4) w miejscowoci £upawsko na polu namiotowym 
dzier¿awca pola namiotowego,
5) w miejscowoci Zawiat  Pan Jerzy Piotrowski zam.
Dêby,
6) w miejscowoci Skotawsko  Pan Henryk Mudlaf zam.
Wejherowo Kierownik Orodka,
Wynagrodzenie za pobór op³aty wynosi 10% zainkasowanej kwoty,
Inkasenci maja obowi¹zek rozliczania siê z przyjêtych
wp³at do 30 ka¿dego miesi¹ca.
§4

§2
Poboru op³aty targowej w drodze inkasa dokonuj¹ osoby okrelone w za³¹czniku nr 1.
Wynagrodzenie za pobór op³aty wynosi 10% od zainkasowanej kwoty.
Inkasenci maj¹ obowi¹zek rozliczania siê z przyjêtych
wp³at do 30 ka¿dego miesi¹ca.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXVI/230/2001 Rady Gminy w
Czarnej D¹brówce z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie
op³aty targowej od osób dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Klêczek

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
Nr XXXVI/231/2001 z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie
op³aty miejscowej.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Klêczek

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/19/2002
Rady Gminy Czarna D¹brówka
z dnia 10 grudnia 2002 r.
Poboru op³aty targowej w poszczególnych so³ectwach
na terenie gminy Czarna D¹brówka dokonuj¹:
1) Bochowo  Jan Pob³ocki,
2) Czarna D¹brówka  Wojciech Lis,
3) Jasieñ  W³adys³aw Sobisz,
4) Jerzkowice  Stanis³aw Wicher,
5) Karwno  Stanis³aw Paschilk,
6) Kleszczyniec  Jadwiga Malek,
7) K³osy  Jaros³aw Domaszk,
8) Kotuszewo  Marek Kochañski,
9) Kozy  Zofia Dera,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
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Kartkowo  Ewa D¹browska,
Mikorowo  Maria Bryjka,
Mydlita  Zdzis³aw Marsza³kowski,
No¿yno  Czes³awa Cybulska,
No¿ynko  Zygmunt Lewandowski,
Otnoga  Jerzy Piotrowski,
Rokiciny  Zbigniew Mielewczyk,
Rokitki  Danuta Bojanowska,
Rokity  Jerzy Drywa,
Unichowo  Krystyna Maszk,
Wargowo  Stanis³aw Bia³ek.

2159
UCHWA£A Nr III/20/2002
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych na terenie Gminy Czarna D¹brówka na rok
2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1519 z pón. zm.) art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy Czarna D¹brówka uchwala, co nastêpuje:
§1
Roczne stawki podatku od rodków transportowych
wynosz¹:
1. Od samochodów ciê¿arowych o których mowa w
art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
w zale¿noci od dopuszczalnej masie ca³kowitej
pojazdu:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  512,00 z³,
2) powy¿ej 5,5tony do 9 ton w³¹cznie  716,10 z³,
3) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton  818,40 z³.
2. Od samochodu ciê¿arowego o których mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych w
zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i liczby osi:
1) pojazd posiadaj¹cy dwie i trzy osie o masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  1.432,20 z³,
2) pojazd posiadaj¹cy cztery osie i wiêcej o masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  2.172,90 z³.
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów:
1) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton  1.432,20 z³,
2) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê osi  1.716,60 z³,
3) powy¿ej 36 ton bez wzglêdu na liczbê osi 
2.257,80 z³.
4. Przyczepy i naczepy o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych:
1) od 7 ton i poni¿ej 12 ton  235,30 z³,
2) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê osi  1.143,70 z³,
3) powy¿ej 36 ton bez wzglêdu na liczbê osi 
1.505,90 z³.
5. Autobusy w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniej ni¿ 30 miejsc  636,30 z³,
2) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.023,00 z³.
§2
Uwzglêdniaj¹c art. 10 ust. 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych obni¿a siê stawkê podatku od rodków
transportowych o których mowa w ust 1 pkt 1, 3, 5 i 7
ustawy:
a) o 10% od rodków transportowych, których wiek
nie przekracza 5 lat,
b) o 10 gdy rodek transportowy jest wyposa¿ony w katalizator spalinowy lub instalacjê zasilania gazem propan  butan i jest potwierdzone stosownym wpisem
w dowodzie rejestracyjnym.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXVI/228/2001 Rady Gminy w
Czarnej D¹brówce z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie
stawek podatku od rodków transportowych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Klêczek

2160
UCHWA£A Nr II/8/02
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta na terenie gminy
Cz³uchów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolny (t.j. Dz. U.
z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala
co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów okrelon¹ w komunikacie GUS z dnia 30 padziernika 2002 r. (M.P. Nr 51, poz. 733) obni¿a siê z kwoty 33,45
z³ za 1q do kwoty 28 z³.
§2
Podatek rolny p³atny jest w kasie Urzêdu Gminy w Cz³uchowie, b¹d na rachunek Gminy B.S. Cz³uchów Nr
9320006-589-36001-11 lub u so³tysa.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Bachan
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§4

UCHWA£A Nr II/9/02
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Podatek od nieruchomoci p³atny jest w kasie Urzêdu
Gminy w Cz³uchowie, b¹d na rachunek Gminy Nr konta
B.S. Cz³uchów Nr 93260006-589-36001-11 lub u so³tysa.

w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci i wprowadzenia innych zwolnieñ ni¿ okrelone w
ustawie.

§5

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. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminna uchwala nastêpuj¹ce
stawki podatku od nieruchomoci:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Bachan

§1
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,47 z³
za m2 pow. u¿ytkowej,
2) od budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich czêci zajêtych na prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej  17,31 z³ za m2 pow. u¿ytkowej,
3) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ za m2 pow. u¿ytkowej,
4) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³ za m2 pow. u¿ytkowej,
5) od budynków pozosta³ych lub ich czêci  5,00 z³ za
m2 pow. u¿ytkowej,
6) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,
7) od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,62 z³ za m2
powierzchni,
8) od gruntów pod jeziorami, a tak¿e gruntów zajêtych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
 3,38 z³ od 1 ha powierzchni,
9) od pozosta³ych gruntów  0,30 z³ za m2 powierzchni:
a) od dzia³ek z rozpoczêt¹ lub zakoñczon¹ budow¹ 
0,15 z³ za m2 powierzchni.
§2
Ustala siê stawki od nieruchomoci, dla w³acicieli nieruchomoci, których jedynym ród³em utrzymania jest
emerytura lub renta b¹d zasi³ek przedemerytalny w wysokoci:
a) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,24 z³
za m2 pow. u¿ytkowej,
b) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  2,50 z³ za
m2 pow. u¿ytkowej,
c) od pozosta³ych gruntów  0,15 z³ za m2 powierzchni,
d) od dzia³ek z rozpoczêt¹ lub zakoñczon¹ budow¹ 
0,08 z³ za m2 powierzchni.
§3
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ gminy oraz
w posiadaniu jednostek o organizacyjnych gminy,
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmuj¹
budynków i gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.

2162
UCHWA£A Nr II/10/02
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzoru formularza  informacja
w sprawie podatku od nieruchomoci, deklaracja na podatek od nieruchomoci, informacja w sprawie podatku rolnego, deklaracja na podatek rolny, informacja w
sprawie podatku lenego, deklaracja na podatek leny.
Na podstawie art. 6 ust. 6 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.), art. 6a ust. 5,
ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pón. zm.),
art. 5 ust. 2, ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682), art. 18
ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z po.zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustaliæ wzór formularza w sprawie informacji podatku
od nieruchomoci In  1 okrelony w za³¹czniku nr 1 do
niniejszej uchwa³y*.
§2
Ustaliæ wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci
DN  1 okrelony w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§3
Ustaliæ wzór formularza informacji w sprawie podatku
rolnego IR  1 okrelony w za³¹czniku nr 3 do niniejszej
uchwa³y*.
§4
Ustaliæ wzór deklaracji na podatek rolny DR  1 okrelony w za³¹czniku nr 4 do niniejszej uchwa³y*.
§5
Ustaliæ wzór formularza informacji w sprawie podatku
lenego IL  1 okrelony w za³¹czniku nr 5 do niniejszej
uchwa³y*.
§6
Ustaliæ wzór deklaracji na podatek leny DL  1 okrelony w za³¹czniku nr 6 do niniejszej uchwa³y*.
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§8
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Bachan

2163
UCHWA£A Nr II /11/02
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
w 2003 r. i wprowadzenia innych zwolnieñ ni¿ okrelone w ustawie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón.zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

i c) w stosunku do danego rodka transportowego nie
mog¹ byæ ni¿sze od stawek minimalnych okrelonych odpowiednio w za³¹czniku nr 1, 2 i 3 do ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§3
Stawki podatku od rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych obni¿a siê o 50 z³ w
nastêpuj¹cych pozycjach:
 w pkt 1 lit.a), lit. b), lit. c),
 w pkt 2 lit. a),
 w pkt 3 lit. a),
 w pkt 4 lit. a), b).
§4
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
pojazdy bêd¹ce w posiadaniu jednostek OSP i Urzêdu
Gminy, za wyj¹tkiem okrelonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Bachan

§1
Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Cz³uchów:
1) od samochodów ciê¿arowych o których mowa w
art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie  600 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  1.000 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.000 z³,
d) równej lub wy¿szej 12 ton  2.124 z³,
2) od ci¹gnika siod³owego i balastowego o którym
mowa w art. 8 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 ton do poni¿ej 12 ton  1.400 z³,
b) równej lub wy¿szej12 ton do 36 ton w³¹cznie 
1.678 z³,
c) powy¿ej 36 ton  2.207 z³,
3) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5,
6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, których
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 poni¿ej 12 ton  1.100 z³,
b) równej lub wy¿szej 12 ton do 36 ton w³¹cznie 
1.118 z³,
c) powy¿ej 36 ton  1.472 z³,
4) od autobusów o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o iloci miejsc
do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  1.400 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.570 z³.
§2
Stawki w podatku ustalone w pkt 1 lit. d), pkt 2 i 3 lit. b)

2164
UCHWA£A Nr II/13/02
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psa i wprowadzenia innych zwolnieñ ni¿ okrelone w ustawie.
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 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 50,00 z³.
§2
Zwalnia siê z podatku osoby posiadaj¹ce psy bez rodowodu oraz myliwskie i pasterskie.
§3
Podatek od posiadania psów p³atny jest w kasie Urzêdu Gminy w Cz³uchowie, b¹d na rachunek Gminy Nr
konta B.S. Cz³uchów Nr 93260006-589-36001-11 lub u so³tys.
§4
Podatek p³atny jest w terminie do dnia 30 wrzenia roku
podatkowego.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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2166

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Bachan

2165
UCHWA£A Nr IV/9/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹:
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 
0,61 z³,
b) pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektorowi wodnych od 1 ha powierzchni 
3,36 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,11 z³.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,51 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  17,00 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  8,02 z³,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,46 z³,
e) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,75 z³.
3. Od budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
J. Majewski

w sprawie okrelenia wzorów deklaracji i informacji na
podatek od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) i art. 6 ust. 6, ust. 9 pkt 1 i 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.) Rada
Miejska uchwala nastêpuj¹ce wzory formularzy zawieraj¹cych dane dotycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci:
§1
Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci dla osób fizycznych wg za³¹cznika nr 1*.
§2
Ustala siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spó³ek niemaj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa,
a tak¿e jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe wg za³¹cznika nr 2*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
J. Majewski

2167
UCHWA£A Nr IV/11/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci podatku od posiadania
psów oraz terminów i sposobu p³atnoci podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 pkt 1, 2, 3, ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o op³atach lokalnych (t.j. w Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ podatku od posiadania psów na
terenie miasta i gminy od ka¿dego psa 21,- z³ rocznie.

*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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§2

§4

Ustala siê terminy i sposoby poboru podatku:
1) podatek p³atny jest z góry bez wezwania do 30 czerwca roku podatkowego lub w ci¹gu dwóch tygodni od
daty wejcia w posiadanie psa,
2) podatek pobiera siê w po³owie stawki, o której mowa
w § 1, je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po dniu
30 czerwca roku podatkowego,
3) pobór podatku od posiadania psów dokonywany bêdzie w drodze inkasa przez upowa¿nionych inkasentów na podstawie prowadzonych list:
 w miecie: Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Spó³dzielnia Mieszkaniowa, Ma³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa przy Zak³adzie Karnym, Ma³a
Spó³dzielnia Mieszkaniowa Che³miñska, Ma³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa Osiedle Parkowe 5,7, Ma³a
Spó³dzielnia Mieszkaniowa Parkowa,
 na wsi: so³tysi.

Wynagrodzenie inkasenta okrela umowa o inkaso op³aty targowej zawierana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/232/2000 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
dziennych stawek op³aty targowej oraz zasad jej poboru.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Majewski

§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXVIII/309/2001 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
wysokoci podatku od posiadania psów oraz terminów i
sposobu p³atnoci podatku.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Majewski

2168
UCHWA£A Nr IV/12/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek op³aty targowej
oraz zasad jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
w Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska
uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ dziennej stawki op³aty targowej
na poziomie 4,60 z³. (s³ownie: cztery z³ 60/100) za 1 m2
zajêtej powierzchni.
§2
Zwalnia siê z op³aty targowej pawilony hali targowej,
objête umowami dzier¿awy.
§3
Op³ata targowa pobierana bêdzie w drodze inkasa przez
upowa¿nionego inkasenta.

2169
UCHWA£A Nr IV/13/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) i 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:
§1
1. Okrela siê roczne stawki podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie Miasta i Gminy
Sztum:
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 ton do 5,5 ton w³¹cznie  550 z³.
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  750 z³.
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton  900 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 i liczby osi:
a) pojazd posiadaj¹cy dwie osie:
 od 12 ton i poni¿ej 15 ton  1100 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton  1200 z³,
b) pojazd posiadaj¹cy trzy osie:
 od 12 ton i poni¿ej 19 ton  1100 z³,
 od 19 ton i poni¿ej 23 ton  1400 z³,
 od 23 ton i poni¿ej 25 ton  1600 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton  1900 z³,
c) pojazd posiadaj¹cy cztery osie i wiêcej:
 od 12 ton i poni¿ej 25 ton  1300 z³,
 od 25 ton i poni¿ej 27 ton  1500 z³,
 od 27 ton i poni¿ej 29 ton  1700 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton  2150 z³.

Poz. 2169, 2170
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3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie  700 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  800 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton  900 z³.
4. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów i liczy osi:
a) pojazd posiadaj¹cy dwie osie:
 od 12 ton i poni¿ej 18 ton  1000 z³.
 od 18 ton i poni¿ej 25 ton  1300 z³.
 od 25 ton i poni¿ej 31 ton  1600 z³.
 równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton -1800 z³,
b) pojazd posiadaj¹cy trzy osie
 od 12 ton i poni¿ej 40 ton  1800 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton  2250 z³.
5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego  250 z³.
6. Od przyczep i naczep, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego, w zale¿noci od ³¹cznej
z pojazdem silnikowym dopuszczalnej masy ca³kowitej i liczby osi:
a) pojazd posiadaj¹cy jedn¹ o:
 od 12 ton i poni¿ej 18 ton  300 z³,
 od 18 ton i poni¿ej 25 ton  350 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton  500 z³,
b) pojazd posiadaj¹cy dwie osie:
 od 12 ton i poni¿ej 28 ton  350 z³,
 od 28 ton i poni¿ej 33 ton  750 z³,
 od 33 ton i poni¿ej 38 ton  1200 z³.
 równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton  1500 z³,
c) pojazd posiadaj¹cy trzy osie:
 od 12 ton i poni¿ej 38 ton  900 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton  1200 z³.
7. Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o iloci miejsc
do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1000 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1500 z³.
2. Stawki podatku ustalone w ust. 1 pkt 2, 4 i 6 w stosunku do danego rodka transportowego nie mog¹ byæ
ni¿sze od stawek minimalnych okrelonych odpowiednio w za³¹czniku nr 1, 2 i 3 do ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych.
3. Stawki podatku dla rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych okrela siê w wysokoci:
a) dla rodków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1:
 lit. a)  500 z³,
 lit. b)  700 z³,
 lit. c)  850 z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 3:
 lit. a)  650 z³,
 lit. b)  750 z³,
 lit. c)  850 z³,
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c) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 5  200 z³,
d) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 7:
 lit. a)  950 z³,
 lit. b)  1450 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13
listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek
podatku od rodków transportowych na 2002 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
J. Majewski

2170
UCHWA£A Nr IV/14/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów deklaracji i informacji na
podatek rolny.
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.) i art. 6a ust. 5, ust. 8 pkt 1 i 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.) Rada Miejska
uchwala nastêpuj¹ce wzory formularzy zawieraj¹cych
dane dotycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania
niezbêdne do wymiaru i poboru podatku rolnego:
§1
Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku rolnego
dla osób fizycznych wg za³¹cznika nr 1*.
§2
Ustala siê wzór deklaracji na podatek rolny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó³ek nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych wg
za³¹cznika nr 2*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
J. Majewski
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miejskim.
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2171
UCHWA£A Nr IV/15/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów deklaracji i informacji na
podatek 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 ze zm.) i art. 6 ust. 2, ust. 5 pkt 1 i ust. 9 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1682) Rada Miejska uchwala nastêpuj¹ce wzory formularzy zawieraj¹cych dane dotycz¹ce
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdne do
wymiaru i poboru podatku lenego:
§1
Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku lenego
dla osób fizycznych wg za³¹cznika nr 1*.
§2
Ustala siê wzór deklaracji na podatek leny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó³ek nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych, a tak¿e jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa wg
za³¹cznika nr 2*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
J. Majewski

2172
UCHWA£A Nr II/8/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 5 i art. 7 ust 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm.: Dz. U. Nr 200,
poz. 1638) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nieruchomoci:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,35 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miejskim.

2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej  10,50 z³ od 1m2 powierzchni
u¿ytkowej.
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,67 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:
a) przeznaczonych na cele rekreacyjne  5,78 z³ od 1
m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) pozosta³ych  2,81 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
6. Od budowli  2% ich wartoci,
7. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  0,47 z³ od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych  0,10 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci oraz budowle zajête wy³¹cznie na potrzeby statutowej dzia³alnoci w zakresie kultury, gospodarki wodno-ciekowej oraz gospodarki odpadami.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/280/01 Rady Miejskiej w
Brusach z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnieñ od tego podatku.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

2173
UCHWA£A Nr II/9/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomoci, rolnego,
lenego nale¿nego od osób fizycznych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1683), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón.
zm.), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê pobór podatku w drodze inkasa podatku od
nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego nale¿nego od osób fizycznych, bêd¹cych posiadaczami nieruchomoci lub ich czêci na terenie gminy Brusy z wy³¹czeniem terenu miasta Brusy.
§2
Inkasentami podatków wymienionych w § 1 okrela
siê so³tysów so³ectw gminy Brusy.
§3
So³tysi otrzymuj¹ wynagrodzenie w formie miesiêcznej diety zrycza³towanej.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg
za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg
za³¹cznika nr 2 do niniejszej 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 i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika nr
3 do niniejszej uchwa³y,
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 ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr 4 do niniejszej uchwa³y,
5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 5 do
niniejszej uchwa³y,
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 6
do niniejszej uchwa³y,
7) autobusy wg za³¹cznika nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

2174

§3

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

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

w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.

§4

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

Traci moc uchwa³a Nr XXIX/286/01 Rady Miejskiej w
Brusach z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr II/10/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
Dopuszczalna
masa ca³kowita w tonach

Stawka podatku w z³otych

Od

Do

Wyprodukowane do 1995 r .

Wyprodukowane po 1995 r.

3,5
powy¿ej 5,5
powy¿ej 9

5,5 w³¹cznie
9 w³¹cznie
poni¿ej 12

616,00
720,00
800,00

570,00
670,00
750,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2174
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr II/10/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych
o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
nie mniej ni¿
mniej ni¿
dwie osie
12
13
13
14
14
15
15
trzy osie
12
17
17
19
19
21
21
23
23
25
25
cztery osie i wiêcej
12
25
25
27
27
29
29
31
31

Stawka podatku w z³otych
960,00
1 060,00
1 160,00
1 260,00
1 070,00
1 170,00
1 270,00
1 370,00
1 470,00
1 570,00
1 580,00
1 630,00
1 730,00
2 124,00
2 200,00

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr II/10/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
Dopuszczalna
masa ca³kowita w tonach
od
do
3,5
poni¿ej 12

Stawka podatku w z³otych
wyprodukowane do 1995 r.
620,00

wyprodukowane po 1995 r.
670,00

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr II/10/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

Liczba osi
i dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku w z³otych

dwie osie
960,00
1 210,00
1 260,00
1 678,00
trzy osie
1 492,00
2 207,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr II/10/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton

Dopuszczalna
masa ca³kowita w tonach
od
7

do
poni¿ej 12

Stawka podatku w z³otych
Wyprodukowane do 1995 r.
620,00

Wyprodukowane po 1995 r.
570,00

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr II/10/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton
Liczba osi
i dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku w z³otych

jedna o
550,00
700,00
800,00
dwie osie
750,00
890,00
1 118,00
1 472,00
trzy osie
930,00
1 109,00

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr II/10/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla autobusów
Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku w z³otych

mniej ni¿

równej
lub wy¿szej

Wyprodukowane do 1995 r.

Wyprodukowane po 1995 r.

30
-

30

920,00
1020,00

870,00
970,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2175, 2176, 2177
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2175
UCHWA£A Nr II/11/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 11 grudnia 2002 r.

a) od dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y za ka¿dy dzieñ pobytu  0,79 z³,
b) od pozosta³ych osób za ka¿dy dzieñ pobytu  1,58 z³.
§2

w sprawie op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe.

Zwalnia siê z op³aty miejscowej niepe³nosprawne dzieci
i niepe³nosprawn¹ m³odzie¿ ucz¹c¹ siê.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 18 i 19 pkt 1 lit. d i
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 zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1638) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:

§3

§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w wysokoci 55,00 z³.
§2
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w gotówce w kasie
Urzêdu Miejskiego lub przelewem na konto Urzêdu Miejskiego w Brusach przed wydaniem wypisu i wyrysu.
§3

1. Op³atê miejscow¹ pobieraj¹ wyznaczeni przez Burmistrza inkasenci.
2. Op³atê nale¿y uregulowaæ po przybyciu z góry za ca³y
okres pobytu najpóniej nastêpnego dnia po przybyciu do miejscowoci, o których mowa w § 1 w Urzêdzie Miejskim lub inkasentom.
3. Za obiekty wiadcz¹ce us³ugi hotelarskie nale¿y rozumieæ w szczególnoci orodki wczasowe, pensjonaty,
zajazdy, hotele, placówki agroturystyczne oraz kwatery prywatne.
§4
Za pobór op³aty miejscowej inkasenci otrzymuj¹ prowizjê w wysokoci 20% zainkasowanej kwoty.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/283/01 Rady Miejskiej w
Brusach z dnia 8 listopada 2001 r.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

2176
UCHWA£A Nr II/12/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie op³aty miejscowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 19 pkt 1 lit b, pkt 2
i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 200,poz. 1683) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej od osób
fizycznych przebywaj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych, w miejscowociach Mêcika³, Leno, Czernica,
Drzewicz, M³ynek, Widno, Laska, Skoszewo, Kruszyn,
Rolbik w nastêpuj¹cych wysokociach:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§7
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/285/01 Rady Miejskiej w
Brusach z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie op³aty miejscowej.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

2177
UCHWA£A Nr II/13/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek i poboru op³aty
targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a
i 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, zm.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej w wysokoci:
1. Przy sprzeda¿y obnonej, przy zajêciu powierzchni
do 1 m2  3,50 z³,
 za ka¿dy dodatkowy m2  4,50 z³.
2. Przy sprzeda¿y ze stanowiska:
a) kwiatów, warzyw, owoców i pozosta³ych produktów
rolnych  6,50 z³,
b) pozosta³ych towarów  11,00 z³.
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3. Przy sprzeda¿y z namiotów o powierzchni do 9 m2 
12 z³.
4. Przy sprzeda¿y z namiotów o powierzchni powy¿ej 9 m2
do 15 m2  16 z³.
5. Przy sprzeda¿y z pojazdów bez wzglêdu na rodzaj sprzedawanego towaru:
a) z samochodu osobowego, dostawczego, platformy,
wozu konnego, przyczepy samochodowej  17 z³.
6. W przypadku sprzeda¿y z pojazdu i równoczenie z
dodatkowo wystawionego stoiska sprzedaj¹cy uiszcza
jedn¹ stawkê wy¿sz¹.
§2
Ustala siê dzienn¹ stawkê w wysokoci 7,50 z³ za korzystanie ze stanowisk handlowych na targowisku przy
ul. Polnej.
§3
Inkasentami na terenie miasta Brusy bêd¹ wyznaczeni
pracownicy Urzêdu, a w so³ectwach so³tysi. Inkasenci
op³aty targowej otrzymywaæ bêd¹ prowizjê w wysokoci
10% zainkasowanej kwoty.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr XXIX/282/01 z
dnia 8 listopada w sprawie okrelenia dziennych stawek
op³aty targowej oraz sposobu jej poboru i wyznaczania
miejsc sprzeda¿y.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brus.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr XXIX/284/01 Rady Miejskiej w
Brusach z dnia 8 listopada 2001 r.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

2179
UCHWA£A Nr II/15/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1683) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawki podatku od posiadania psów przez
osoby fizyczne na terenie gminy Brusy ustala siê od jednego psa na kwotê 15 z³ rocznie.

§6

§2

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

Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki, je¿eli
osoba wesz³a w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku
podatkowego.
§3

Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

2178
UCHWA£A Nr II/14/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów wymiaru 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, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984), 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.) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia
30 padziernika 2002 r. w sprawie redniej ceny skupu
¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2002 r. (M.P.
z 2002 r. Nr 51, poz. 733) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Podatek p³atny jest bez wezwania z góry za rok podatkowy, w terminie do 15 kwietnia danego roku, lub w terminie 14 dni od daty zaistnienia obowi¹zku podatkowego.
§4
Ewidencja psów do celów poboru podatku od posiadania psów zaktualizowana zostanie na podstawie wykazów psów sporz¹dzonych przez So³tysów, Przewodnicz¹cych Osiedli, Zarz¹dy Spó³dzielni Mieszkaniowych i Zarz¹dy Wspólnot Mieszkaniowych lub innych administratorów budynków.
§5
Zarz¹dza siê pobór podatku w formie inkasa. Inkasentami podatku od posiadania psów bêd¹ so³tysi i Przewodnicz¹cy Osiedli w Brusach. Inkasenci otrzymaj¹ prowizjê w wysokoci 20% zainkasowanej kwoty.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brus.

§1

§7

Obni¿a siê cenê skupu ¿yta z kwoty 33,45 z³ do 22,50 z³
za 1 kwintal przyjêt¹ jako podstawê obliczania podatku
rolnego na terenie gminy Brusy na 2003 rok.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2180, 2181
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2180
UCHWA£A Nr II/16/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych
obowi¹zku podatkowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1683), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych (w tym spó³ek) niemaj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa
Lenego Lasy Pañstwowe:
 deklaracja na podatek od nieruchomoci DN-1 
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*,
 deklaracja na podatek rolny DR-1  zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*,
 deklaracja na podatek leny DL-1  zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy dla osób fizycznych:
 informacja w sprawie podatku od nieruchomoci,
podatku rolnego, podatku lenegoINRL-1- zgodnie
z za³¹cznikiem nr 4*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

2181
UCHWA£A Nr III/45/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych.
Dzia³aj¹c 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. 10 ust. 1 i 2
*) Za³¹czników Nr 1-4 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miejskim.

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 81 z pón. zm.),
Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy Gdynia:
1) od samochodu ciê¿arowego, o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:
 od samochodu spe³niaj¹cego normy ekologiczne EURO I, EURO II i EURO III  420,00 z³,
 od pozosta³ych samochodów  540,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
 od samochodu spe³niaj¹cego normy ekologiczne EURO I, EURO II i EURO III  504,00 z³,
 od pozosta³ych samochodów  636,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton:
 od samochodu spe³niaj¹cego normy ekologiczne EURO I, EURO II i EURO III  840,00 z³,
 od pozosta³ych samochodów  1 080,00 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego, o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
 z tym ¿e w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mog¹ byæ ni¿sze od kwot
okrelonych w za³¹czniku nr 1 do ustawy z 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
 2 124,00 z³,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton, z tym ¿e:
 od ci¹gnika siod³owego i balastowego spe³niaj¹cego normy ekologiczne EURO I, EURO II i EURO
III  1 080,00 z³,
 od pozosta³ych ci¹gników siod³owych i balastowych  1 380,00 z³,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1 440,00 z³,
 z pozosta³ym zawieszeniem  1 680,00 z³
b) powy¿ej 36 ton:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1 800,00 z³,
 z pozosta³ym zawieszeniem  2 208,00 z³,
 z tym ¿e w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mog¹ byæ ni¿sze
od kwot okrelonych w za³¹czniku nr 2 do ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych,
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  420,00 z³,
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ i wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹za-
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton w³¹cznie do 36 ton w³¹cznie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  744,00 z³,
 z pozosta³ym zawieszeniem  1 128,00 z³,
b) powy¿ej 36 ton:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  900,00 z³,
 z pozosta³ym zawieszeniem  1 260,00 z³,
 z tym, ¿e w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mog¹ byæ ni¿sze od kwot
okrelonych w za³¹czniku nr 3 do ustawy z 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych,
7) od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc:
 od autobusu spe³niaj¹cego normy ekologiczne
EURO I, EURO II i EURO III  600,00 z³,
 od pozosta³ych autobusów  780,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc:
 od autobusu spe³niaj¹cego normy ekologiczne
EURO I, EURO II i EURO III  1 380,00 z³,
 od pozosta³ych autobusów  1 560,00 z³.

biera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 9, poz. 43
z pón. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:

§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdyni

Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XXXV/1126/01 Rady Miasta Gdyni z 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 98,
poz. 1816).
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdyni.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

2182
UCHWA£A Nr III/46/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty miejscowej w miecie Gdynia, terminu p³atnoci oraz sposobu jej poboru.
Dzia³aj¹c 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. 17 i art. 19,
pkt 1 lit b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z pón. zm.), art. 47 § 4a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pón.
zm.) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem nr 3/92 Wojewody
Gdañskiego z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie ustalenia
miejscowoci w województwie gdañskim, w których po-

§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej w wysokoci 1,60 z³.
§2
1. Op³atê miejscow¹ p³aci siê w kasie urzêdu lub u inkasenta.
2. Na inkasentów op³aty miejscowej zobowi¹zanych do
jej poboru wyznacza siê osoby kieruj¹ce hotelami, motelami, pensjonatami, domami wczasowymi, wypoczynkowymi lub wycieczkowymi, schroniskami, kampingami, polami biwakowymi albo podobnymi obiektami us³ugowymi, w których przebywaj¹ czasowo osoby podlegaj¹ce op³acie.
3. Inkasenci op³aty winni dokonywaæ rozliczenia wp³ywów z bud¿etem miasta w terminie do 10 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, którego rozliczenie
dotyczy.
4. Ustala siê wynagrodzenie dla inkasentów w wysokoci 10% pobranych op³at, p³atne w terminie 14 dni po
przedstawieniu rozliczenia.
§3

§4
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XXXV/1127/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia stawek op³aty miejscowej w miecie Gdynia, terminu p³atnoci oraz sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 98, poz. 1817).
§5
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

2183
UCHWA£A Nr III/47/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany treci uchwa³y Nr XXXV/1130/01
Rady Miasta Gdyni z 28 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia zasad ustalania i poboru op³aty targowej na
terenie miasta Gdyni, a tak¿e jej wysokoci.
Dzia³aj¹c 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. 15 i 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. 81 z pón. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchyla siê za³¹czniki nr 1 i nr 2 uchwa³y Nr XXXV/1130/01

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2183
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Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 r. (Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego Nr 98, poz. 1820).
2. W miejsce uchylonych za³¹czników ustala siê za³¹czniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y, o nowej treci.

§2
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/47/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.

STAWKI OP£ATY TARGOWEJ ZA PROWODZENIE SPRZEDA¯Y NA WZYNACZONYCH TARGOWISKACH

Lp.

Forma sprzeda¿y

1

2

1.

przy sprzeda¿y z rêki, kosza, skrzynki,
wózków, wiader, z ziemi itp.,
– za 1 m2 zajêtej powierzchni terenu

dzienne op³aty na targowiskach
prowadz¹cych
sprzeda¿ detaliczn¹ (z³)
w strefie
poza
ródmiejskiej
stref¹ ródmiejsk¹
3
4
3,50

5
x

Przy czym dzienna op³ata nie mo¿e przekroczyæ 400 z³

5,30
2.

2,80

dzienna stawka
na targowiskach
prowadz¹cych (z³)
sprzeda¿ hurtow¹

4,20

x

przy sprzeda¿y z ³aw i sto³ów  za 1 m2
zajêtej powierzchni
Przy czym dzienna op³ata nie mo¿e przekroczyæ 400 z³

3.

przy sprzeda¿y ze stoisk, straganów,
tzw. „¿ab-szczêk, oraz z przyczep do
samochodów osobowych – od jednej
sztuki

4.

przy sprzeda¿y z pojazdu
samochodowego –
od jednej szt.
a) osobowego i ciê¿arowego
b) o ³adownoci do 2,5 ton,
c) o ³adownoci od 2,5 ton do 7,0 ton,
d) o ³adownoci powy¿ej 7 ton.

18,00

15,00

12,00

23,00

15,00

10,00

30,00
78,00

25,00
62,00

15,00
18,00

Objanienia:
1. Strefa ródmiejska  oznacza teren zawarty pomiêdzy ulicami: w. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od dworca Gdynia G³ówna do przystanku Wzgórze w. Maksymiliana w³¹cznie, ul. wiêtojañska od Al. Zwyciêstwa do Al.
Marsz. Pi³sudskiego, i dalej Al. Marsz. Pui³sudskiego do Bulwaru Nadmorskiego.
2. Op³ata za 1 m2  oznacza op³atê za ka¿dy rozpoczêty m2 powierzchni zajêtej na sprzeda¿.
3. Op³ata dzienna  w dniu sprzeda¿y w godzinach otwarcia targowiska.
4. Przyczepa do samochodu osobowego  tak¿e czasowo umiejscowiona lub pozbawiona kó³.
5. Stoisko  odpowiednio urz¹dzony punkt sprzeda¿y.
6. Stragan  rodzaj niewielkiego, prowizorycznie urz¹dzonego punktu sprzeda¿y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr III/47/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
STAWKI OP£AT TARGOWYCH ZA PROWADZENIE SPRZEDA¯Y POZA WYZNACZONYMI TARGOWISKAMI
Lp.

Rodzaj dzia³alnoci

1
1.

2
sprzeda¿ pocztówek
sprzeda¿ biletów ZKM, biletów na imprezy masowe, kart
parkingowych, gazet, map, losów, losów loterii
fantowych
sprzeda¿ kwiatów
sprzeda¿ wyrobów artystów plastyków i twórców sztuki
ludowej
sprzeda¿ art. zwi¹zanych ze wiêtami kalendarzowymi i
miejskimi, art. sezonowych i pami¹tkarskich lub
promocja nowego produktu
sprzeda¿ ma³ej gastronomii
2
sprzeda¿ ma³ej gastronomii z wózka  do 1 m
sprzeda¿ ze stoisk przed sklepami
imprezy i kiermasze
warzywa i owoce
sprzeda¿ innych artyku³ów

2.
3.
4.
5.
6.
6a.
7.
8.
9.
10.

Podst.
wymiaru
3
2
m

W strefie
ródmiejskiej
4
3,00*

Poza
stref¹ ródmiejsk¹
6
3,00*

2

2,00*

2,00*

2

12,00*

8,00*

2

3,00*

3,00*

m

2

10,00*

10,00*

punkt
2
m
2
m
2
m
punkt
punkt

24,00
15,00*
9,00*
2,00*
28,00
30,00

18,00
15,00*
6,00*
2,00*
17,00
20,00

m
m
m

* przy czym dzienna op³ata nie mo¿e przekroczyæ 575,86 z³.
Objanienia:
1. Strefa ródmiejska  oznacza teren zawarty pomiêdzy ulicami: w. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od dworca Gdynia G³ówna do przystanku Wzgórze w. Maksymiliana w³¹cznie, ul. wiêtojañska od Al. Zwyciêstwa do Al.
Marsz. Pi³sudskiego, i dalej Al. Marsz. Pui³sudskiego do Bulwaru Nadmorskiego.
2. Op³ata za 1 m2  oznacza op³atê za ka¿dy rozpoczêty m2 powierzchni zajêtej na sprzeda¿.
3. Op³ata za punkt  oznacza op³atê za wyznaczon¹ powierzchniê i lokalizacjê

2184
UCHWA£A Nr III/48/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta Gdyni.
Dzia³aj¹c 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. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.),
Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê roczne stawki podatku od nieruchomoci,
od nastêpuj¹cych przedmiotów opodatkowania:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,62 z³ od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0,15 z³ od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,51 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
17,31 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 
3,46 z³ od m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych  5,78 z³ od m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdyni.
§3
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XXXV/1129/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek
podatku od nieruchomoci na terenie miasta Gdyni (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 98, poz. 1819).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§4

2187

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

UCHWA£A Nr III/51/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

2185
UCHWA£A Nr III/49/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny.
Dzia³aj¹c 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. 6a, ust. 8,
pkt 1 i ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.),
Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomoci.

Wzór deklaracji na podatek rolny stanowi za³¹cznik do
uchwa³y*.

Dzia³aj¹c 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. 9, pkt 1
i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z pón. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:

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

§2

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

§1
Wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoci
stanowi za³¹cznik do uchwa³y*.
§2
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

2186
UCHWA£A Nr III/50/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie wzoru deklaracji na podatek leny.
Dzia³aj¹c 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. 5 pkt 1
i ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
leny (Dz. U. Nr 200, poz. 1682), Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:

2188
UCHWA£A Nr III/52/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomoci.
Dzia³aj¹c 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. 6 i 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.),
Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci
stanowi za³¹cznik do uchwa³y*.
§2
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

§1
Wzór deklaracji na podatek leny stanowi za³¹cznik do
uchwa³y*.
§2

2189

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

UCHWA£A Nr III/53/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
*) Za³¹cznik nie publikuje siê, druk dostêpny w Urzêdzie
Miasta.

w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z
*) Za³¹cznika nie publikuje siê, druk dostêpny w Urzêdzie
Miasta.
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dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 6a, ust. 5
i ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (j.t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.),
Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego stanowi
za³¹cznik do uchwa³y*.
§2
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

2190
UCHWA£A Nr III/54/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku lenego.
Dzia³aj¹c 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. 2 i
ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682), Rada Miasta Gdyni
uchwala, co nastêpuje:
§1
Wzór informacji w sprawie podatku lenego stanowi
za³¹cznik do uchwa³y*.
§2
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

2191
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2003 r.
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591
zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr. 23 poz. 220, Nr. 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr. 9 poz. 84, zm.:
Dz. U. z 2002 r. Nr.200 poz. 1683) Rada Miasta Jastarni
uchwala, co nastêpuje:
*) Za³¹cznika nie publikuje siê, druk dostêpny w Urzêdzie
Miasta.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Okrela siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie 600 z³,
 pow. 5,5 t do 9 t w³¹cznie 1000 z³,
 pow. 9 t do mniej ni¿ 12 t 1200 z³.
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
z 2 osiami:
 od 12 t do mniej ni¿ 18 t 900 z³
z 3 osiami:
 od 15 t do mniej ni¿ 17 t 1100 z³,
 od 17 t do mniej ni¿ 19 t 1300 z³,
 od 19 t do mniej ni¿ 23 t 1500 z³,
 od 23 t do mniej ni¿ 26 t 1800 z³,
z 4 osiami:
 od 23 t do mniej ni¿ 29 t 1900 z³,
 od 29 t do 32 ton 2290 z³.
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
 od 3,5 t do mniej ni¿ 12 ton 1400 z³
4. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
z 2 osiami:
 od 12 t do mniej ni¿ 18 t 1500 z³,
 od 18 t do mniej ni¿ 31 t 1600 z³,
 od 31 t do mniej ni¿ 40 t 1700 z³,
z 3 osiami:
 od 36 t do mniej ni¿ 40 t 2000 z³,
 od 40 t do mniej ni¿ 44 t 2290 z³.
5. Od przyczepy lub naczepy ³¹cznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej masie ca³kowitej, z wy³¹czeniem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 t do mniej ni¿ 12 t 1200 z³.
6. Od przyczepy lub naczepy ³¹cznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej masie ca³kowitej (z wy³¹czeniem rolniczych):
z 1 osi¹:
 od 12 t do mniej ni¿ 18 t 1000 z³,
 od 18 t do mniej ni¿ 28 t 1100 z³,
z 2 osiami:
 od 23 t do mniej ni¿ 33 t 1200 z³,
 od 33 t do mniej ni¿ 38 t 1400 z³,
 od 38 t do mniej ni¿ 44 t 1600 z³,
z 3 osiami:
 od 36 t do mniej ni¿ 38 t 1700 z³,
 od 38 t do mniej ni¿ 44 t 1770 z³.
7. Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc:
 mniejszej ni¿ 30 miejsc 1400 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1770 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/340/2001 Rady Miasta
Jastarnia z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia
stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych na terenie Miasta Jastarnia w 2002 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2191, 2192
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§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹ca
Rady Miasta Jastarnia
E. Budzisz

2192
UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Miasta Jastarni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych obowi¹zuj¹cych
na terenie Miasta Jastarnia w 2003 r.
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr. 23 poz. 220, Nr. 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 6, ust. 8 pkt 1, art. 7
ust. 2, art. 14, art. 15, art. 18, art. 19 ust 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200
poz. 1683) Rada Miasta Jastarni uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci nie
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,51 z³
za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
a) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,45 z³
wyposa¿onych w ogrzewanie ekologiczne,
2) od pozosta³ych budynków lub ich czêci za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
a) budynki letniskowe 5,78 z³,
b) budynki gospodarcze murowane 4,60 z³,
c) inne budynki niemurowane, murowane i gara¿e 
5,78 z³,
3) od 1m2 powierzchni gruntów  0,11 z³,
4) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych  3,38 z³.
2. Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
innej ni¿ rolnicza i lena:
1) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie rzemios³a  13,10 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
2) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie pokoi gocinnych  12,00 z za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie innej dzia³alnoci gospodarczej nie wymienionej w pkt 1 i 2 w tym orodki wczasowe, za 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  17,31 z³,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym, za 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej  8,06 z³,
5) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych, za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  1,00 z³,

6) za 1 m2 powierzchni gruntów  0,62 z³,
7) od budowli 2% ich wartoci.
3. Zwalnia siê z okrelonego w ust. 2 pkt 2 podatku od
nieruchomoci budynki mieszkalne stanowi¹ce w³asnoæ emerytów i rencistów wykorzystywane na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie wynajmu pomieszczeñ,je¿eli na wynajem przeznaczono nie wiêcej ni¿
jedno pomieszczenie.
4. Ustala siê wzór wykazu nieruchomoci dla potrzeb
wymiaru podatku od nieruchomoci dla osób fizycznych stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
5. Ustala siê wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoci dla osób prawnych stanowi¹cy za³¹cznik nr 2
do niniejszej uchwa³y*.
§2
1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 45,00 z³.
2. Obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na osobach posiadaj¹cych
psy.
3. Podatek okrelony w ust. 1 wp³aca siê bez wezwania
w kasie Urzêdu Miasta w Jastarni do dnia 30 marca
ka¿dego roku ka¿dego roku, a w przypadku nabycia
psa po tym terminie, w ci¹gu miesi¹ca od daty nabycia.
§3
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej na terenie
Gminy Jastarnia z wy³¹czeniem terenu portu, w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Za ka¿dy zajmowany 1 m2 powierzchni handlowej 
12,00 z³ nie wiêcej jednak, ni¿ 575,86 z³ dziennie.
2. Obni¿a siê o 50% wysokoæ stawki dziennej op³aty
targowej w okresie posezonowym tj. w okresie od
1 wrzenia do 30 czerwca nastêpnego roku.
3. Op³atê targow¹ pobieraj¹ inkasenci uprawnieni do
poboru tej op³aty, którzy z chwil¹ pobrania op³aty
wydaj¹ p³ac¹cemu pokwitowanie.
§4
1. Ustala siê dzienn¹ stawkê za 1 osobê op³aty miejscowej dla osób fizycznych, przebywaj¹cych okresowo w
celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych na terenie Miasta Jastarnia w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) w okresie 1 czerwca do 31 sierpnia:
a) od dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê 0,80 z³,
b) od rencistów i emerytów 0,80 z³,
c) od pozosta³ych osób 1,50 z³,
2) w okresie od 1 wrzenia do 31 maja:
a) od dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê 0,50 z³,
b) od rencistów i emerytów 0,50 z³,
c) od pozosta³ych osób 1,00 z³.
2. Obowi¹zek uiszczania op³aty powstaje z chwil¹ przybycia do miejscowoci znajduj¹cej siê na terenie Gminy Jastarnia z zamiarem pozostania co najmniej 1 dobê.
§5
1. Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za sporz¹dzenie testamentu w wysokoci:
a) w siedzibie Urzêdu Miasta 160,00 z³,
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miasta.
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b) w mieszkaniu testatora lub innych miejscach poza
siedzib¹ Urzêdu Miasta 192,15 z³.
2. Op³atê administracyjn¹ wp³aca siê bez wezwania w kasie Urzêdu Miasta w dniu wykonania czynnoci podlegaj¹cej op³acie.
§6
1. Inkasentami op³aty okrelonej w § 3 niniejszej uchwa³y s¹ funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej w Jastarni.
2. Inkasentami op³aty miejscowej okrelonej w § 4, s¹
kierownicy orodków wczasowych oraz uprawnione
przez nich osoby, w³aciciele kwater, pensjonatów,
hoteli oraz inne osoby z którymi Burmistrz Miasta podpisze stosowne umowy.
3. Inkasentom op³at przys³uguje wynagrodzenie za inkaso w wysokoci:
1) 12% od pobranej op³aty targowej,
2) 15% od pobranej op³aty miejscowej.
§7
Celem udokumentowania obni¿ki okrelonej w § 1 ust
1 pkt 1 lit a, z tytu³u posiadania ogrzewania ekologicznego, nale¿y przed³o¿yæ w referacie finansowo-bud¿etowym Urzêdu Miasta w Jastarni, fakturê lub rachunek za
zakup i zainstalowanie urz¹dzenia grzewczego, wystawiony na nazwisko w³aciciela, wspó³w³aciciela lub u¿ytkownika nieruchomoci.
§8
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci nieruchomoæ zabudowan¹ budynkiem Komisariatu Policji w Jastarni z siedzib¹ w Juracie przy ul. Ratibora nr 42.
§9
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XXXIV/339/2001 Rady Miasta Jastarni z dnia
3 grudnia 2001 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych
obowi¹zuj¹cych na terenie Miasta Jastarnia w 2002 r.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Jastarnia.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹ca
Rady Miasta Jastarnia
E. Budzisz

2193
UCHWA£A Nr II/15/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomoci, rolny i leny obowi¹zuj¹cych na terenie gminy Pszczó³ki.
Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 i Nr 200, poz. 1683), ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

i z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z
1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108,
poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680), ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r.o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) oraz art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.: Nr 23,
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 127 poz. 1089
z 2002 r.) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomoci dla osób fizycznych obowi¹zujacy na terenie gminy Pszczó³ki 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 Gpspodarstwa Lenego Lasów Pañstwowych, obowi¹zuj¹cy na terenie gminy Pszczó³ki i stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 niniejszej uchwa³y*.
3. Ustala siê wzór Informacji w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych obowi¹zuj¹cy na terenie gminy Pszczó³ki i stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 niniejszej
uchwa³y*.
4. Ustala siê wzór Deklaracji na podatek rolny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó³ek
nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych, obowi¹zuj¹cy na
terenie gminy Pszczó³ki i stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 niniejszej uchwa³y*.
5. Ustala siê wzór Informacji w sprawie podatku lenego dla osób fizycznych, obowi¹zuj¹cy na terenie gminy Pszczó³ki i stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 niniejszej
uchwa³y*.
6. Ustala siê wzór Deklaracji na podatek leny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó³ek
nie posiadaj¹cych sobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych, a tak¿e jednostek
organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, obowi¹zuj¹cy na terenie gminy Pszczó³ki 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.
i podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ wszystkich
so³ectw i Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Duszyca

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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2194, 2195
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2194
UCHWA£A Nr II/16/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci podatku od nieruchomoci na terenie gminy Pszczó³ki na 2003 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i 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. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.:
Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 127, poz. 1089 z 2002 r.) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,44 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  13,90 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,03 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych  4,88 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  0,53 z³ od
1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0,10 z³ od 1 m2 powierzchni.
3. Od budowli  2% ich wartoci.
§2
1. Poza zwolnieniami wymienionymi w ustawie wprowadza siê ca³kowite zwolnienie z podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cych rodzajach dzia³alnoci gospodarczej:
a) szewstwo,
b) zegarmistrzowstwo,
c) pranie i maglowanie,
d) kowalstwo.
2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci, nieruchomoci lub ich czêci przeznaczone pod dzia³alnoæ sportow¹ i kulturaln¹, w których nie jest prowadzona dzia³alnoæ gospodarcza oraz nieruchomoci lub ich czêci zwi¹zane z gospodark¹ wodno-ciekow¹.
3. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki pozosta³e (gospodarcze), by³ych w³acicieli gospodarstw
rolnych, którzy z tytu³u zaprzestania dzia³alnoci rolni-

czej otrzymali wiadczenie emerytalno-rentowe.
a) zwolnienie dotyczy tylko tych budynków, które przed
zaprzestaniem dzia³alnoci rolniczej by³y wykorzystywane rolniczo,
b) zwolnienie nie dotyczy budynków, wykorzystywanych na potrzeby w³asne, jak równie¿ tych, w których prowadzona jest dzia³alnoæ gospodarcza.
4. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci grunty nale¿¹ce do rolników sklasyfikowane w ewidencji gruntów
jako drogi.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§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.
i podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ wszystkich
so³ectw i Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

2195
UCHWA£A Nr II/17/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Pszczó³ki na
2003 rok.
Na podstawie 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
i z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z
1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108,
poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680 oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. ze zm.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 127 poz. 1089 z 2002 r.)
Rada Gminy Pszczó³ki uchwala,co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2002 r. okrelon¹ w Komunikacie Prezeza G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 30 padziernika 2002 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2002 r. (M.P. Nr 51, poz. 733 z 2002 r.)
obni¿a siê z kwoty 33,45 z³ za 1 q do kwoty 31,10 z³ za 1 q.
§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.
i podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ wszystkich
so³ectw i Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

rok 2003.

UCHWA£A Nr II/18/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów na terenie gminy Pszczó³ki na rok 2003.
Na podstawie art. 14, pkt 1,2,3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84 i Dz. U. 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 ze zm.
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 127, poz. 1089) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹c¹ wysokoæ stawki podatku od
posiadania psów w gminie Pszczó³ki  na 15 z³ rocznie od
ka¿dego psa.
§2
Podatek wymieniony w § 1 wp³aca siê w po³owie jego
wysokoci przypadaj¹cej na dany rok od posiadania psa
nabytego po dniu 30 czerwca danego roku.
§3
Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania w terminie
do dnia 15 maja ka¿dego roku, a gdy podatnik wszed³ w
posiadanie psa po tym terminie, to wówczas wp³aca podatek w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty nabycia psa.
§4
Podatek wp³aca siê na konto Urzêdu Gminy Pszczó³ki
w BS Pszczó³ki 83370001-286-36011-12-01 lub inkasentom wsi za pokwitowaniem w terminach okrelonych w
§ 2 i 3.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ wszystkich
so³ectw i Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

2197
UCHWA£A Nr II/19/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na terenie gminy Pszczó³ki na

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. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 127, poz. 1089) oraz art. 10, ust. 1 i 2
i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i
Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika
nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika nr 3
do niniejszej uchwa³y,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr
4 do niniejszej uchwa³y,
5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 5 do
niniejszej uchwa³y,
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 6
do niniejszej uchwa³y,
7) od autobusu wg za³¹cznika nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr II/19/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 11 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 t do poni¿ej 12 ton
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
od
do
3,5
5,5 w³¹cznie
powy¿ej 5,5
do 9 w³¹cznie
powy¿ej 9
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane do 1990 r. w³¹cznie
Wyprodukowane po 1990 r.
500
480
600
560
650
600

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr II/19/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 11 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
13
14
15

13
14
15
18

15
17
19
21
23
25
23
25
27
29
31

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

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
850
900
1 000
1 200

900
1 000
1 200
1 250

17
19
21
23
25
26

1 250
1 400
1 500
1 650
1 750
1 800

1 350
1 450
1 550
1 750
1 800
1 850

25
27
29
31
32

Cztery osie i wiêcej
1 650
1 700
1 800
1 900
2 000

1 700
1 750
1 900
2 130
2 150

Trzy osie

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr II/19/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 11 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t i poni¿ej 12 ton
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

od

do

Wyprodukowane
do 1990 r. w³¹cznie

Wyprodukowane
po 1990 roku

3,5

poni¿ej 12

700

680

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr II/19/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 11 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹
lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa zespo³u pojazdów:
ci¹gnik siod³. + 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

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie
1 350
1 450
1 550
1 650

1 400
1 500
1 600
1 700

1 700
1 800

1 750
2 210

Trzy osie

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr II/19/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 11 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton
Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa lub przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

od

do

Wyprodukowane
po 1990 roku

Wyprodukowane
do 1990 r. w³¹cznie

7

poni¿ej 12

300

350

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr II/19/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 11 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton
Stawka podatku (w z³otych)
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej ni¿

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

mniej ni¿
Jedna o

12
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

350
400
440

400
440
490

420
540
750
1000

460
750
1120
1480

660
900

820
1200

Dwie osie

Trzy osie
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Województwa Pomorskiego

Poz. 2197, 2198, 2199, 2200

 4656 

Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr II/19/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 11 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla autobusów
Liczba miejsc

Stawka podatku (w z³otych)

mniej ni¿

równej lub wiêkszej

30
-

30

2198
UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów obowi¹zuj¹cych formularzy podatkowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984), 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, zm.: Nr 200, poz. 1683),
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, zm. z 1994 r.
Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz.
272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r.
Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680), oraz art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzory obowi¹zuj¹cych formularzy w podatkach: od nieruchomoci, rolnym i lenym, stanowi¹ce
za³¹czniki Nr 1-6 do uchwa³y*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Kaszowicz

2199
UCHWA£A Nr III/18/02
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów na terenie gminy i miasta Pelplin, zasad
poboru i terminu p³atnoci tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 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 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 14
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miejskim.

Wyprodukowane
do 1990 r. w³¹cznie
700
1450

Wyprodukowane
po 1990 roku
660
1400

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm.: Dz. U. Nr 200,
poz. 1683) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wysokoæ stawki podatku od posiadania
psów, zwanego dalej podatkiem na terenie Gminy
Pelplin w wysokoci 50,- z³ rocznie od ka¿dego psa, z
zastrze¿eniem ust. 2.
2. Zwalnia siê od podatku  trzy psy w samodzielnym gospodarstwie domowym.
§2
1. Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania w terminie
do dnia 31 marca roku kalendarzowego, a gdy podatnik naby³ psa po tym terminie  w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty jego nabycia  w pe³nej wysokoci, z
zastrze¿eniem ust. 2.
2. Podatek wp³aca siê w po³owie wysokoci stawki przypadaj¹cej za dany rok, w przypadku nabycia psa po
dniu 30 czerwca danego roku.
§3
Wp³at podatku dokonuje siê na konto Urzêdu Gminy i
Miasta Pelplin w Banku Spó³dzielczym O/Pelplin lub u
so³tysów poszczególnych wsi.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr XXII/225/2000 Rady Miejskiej w
Pelplinie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
wysokoci stawki podatku od posiadania psów na terenie gminy i miasta Pelplin, zasad poboru i terminu p³atnoci tego podatku.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Kaszowicz

2200
UCHWA£A Nr III/19/02
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na rok 2003 i zwolnieñ w tym
podatku.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558 i
Nr 1113 poz. 984) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (j.t. Dz. U. 2002 r. Nr 9, poz. 84) Rada Miejska w
Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
Okrela siê stawki podatku od rodków transportowych
od jednego rodka transportowego w wysokoci:
§1
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
550,b) od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
750,c) od 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.000.d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  do dwóch
1.300, o liczbie osi  trzy
1.200,e) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 23 ton:
 o liczbie osi  do trzech
1.600, o liczbie osi  cztery
1.500,f) równej lub wy¿szej ni¿ 23 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton
 o liczbie osi  trzy
2.050, o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.000,g) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton
 o liczbie osie  trzy
2.124, o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.000.2. Od ci¹gników siod³owych lub 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
700.b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
900,c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.100,d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.200,e) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniej ni¿ 25 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.300,f) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.800. o liczbie osi  trzy
1.700.g) równe lub wy¿sze ni¿ 36 ton
 liczba osi  dwie
2.207, liczbie osi  trzy
2.150.3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
550,b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
800, o liczbie osi  dwie
700,c) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jednej
900, o liczbie osi  dwie
1.120, o liczbie osi  trzy
1.000,d) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.500, o liczbie osi  trzy
1.300,4. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
800,b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.500,-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

1. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt 1, 2, 3 i 4 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 tony w³¹cznie
600, od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
800, od 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.050,b) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony a poni¿ej 5,5 tony
750, od 5,5 tony a poni¿ej 9 ton
950, od 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.150,c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton a poni¿ej 12 ton
600,d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
850, równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.550,2. Dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 roku i nastêpnych latach:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
500, od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
700, od 9 ton a poni¿ej 12 ton
950,b) 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
 od 3,5 tony a poni¿ej 5,5 tony
650, 5,5 tony a poni¿ej 9 ton
850, od 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.050,c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton a poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton a poni¿ej 12 ton
500,d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
750, równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.450,§3
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe wykorzystane do przewozu dzieci w
ramach tzw. przewozów szkolnych.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Kaszowicz
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2201
UCHWA£A Nr III/20/02
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na rok 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, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984), art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683) Rada
Miejska w Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni -0,50 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
 3,38 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,10 z³.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
0,50 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci przydzielonych zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej  15,-z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
7,50 z³,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,46 z³,
e) od pozosta³ych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 2,50 z³.
3. Od budowli zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
gospodarcz¹  2% ich wartoci.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Kaszowicz

2202
UCHWA£A Nr III/8/02
Rady Gminy Somonino
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci od posiadanych psów, op³aty targowej,
op³aty miejscowej i administracyjnej oraz uregulowania niektórych innych spraw dotycz¹cych tych wiadczeñ w Gminie Somonino.

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 i Nr 153 poz. 1271) w zwi¹zku z art. 5 ust. 1,
art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3, art. 14 pkt 1, 2 i 3, art. 18 i
art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i
Nr 200 poz. 1683), art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111 poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100,
poz. 1085 i Nr 115 poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253,
Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112) Rada Gminy Somonino uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci za 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,45 z³,
2) od budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz budynków mieszkalnych
lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej 
12,50 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej  5,00 z³,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  2,50 z³,
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej
a) od budynków letniskowych  5,78 z³,
b) od budynków pozosta³ych  3,20 z³,
6) od budowli lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej  wartoæ  2%
7) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni -- 0,52 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  0,30 z³,
e) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,12 z³.
2. Zwalnia siê z podatku, nieruchomoci lub ich czêci
stanowi¹ce mienie komunalne, bêd¹ce w posiadaniu
gminnych jednostek organizacyjnych i Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych za wyj¹tkiem tych, które nie s¹ zajête na potrzeby tych jednostek.
3. Zarz¹dza siê pobór podatku, o którym mowa w ust. 1
od osób fizycznych w drodze inkasa przez so³tysów.
4. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso:
 dla so³tysów so³ectw Somonino i Gorêczyno w
wysokoci 3% zainkasowanej kwoty,
 dla so³tysów pozosta³ych so³ectw w wysokoci
5% zainkasowanej kwoty.
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1. Ustala siê stawkê podatku od posiadanych psów w
wysokoci 20 z³ od ka¿dego psa rocznie.
2. Podatek, o którym mowa w ust. 1 jest p³atny bez wezwania w terminie do 15 marca ka¿dego roku.
3. W przypadku nabycia psa po 15 marca obowi¹zek
podatkowy powstaje od roku nastêpnego
4. W przypadku zbycia psa po 15 marca obowi¹zek podatkowy ustaje z koñcem tego roku podatkowego.
5. Zarz¹dza siê pobór tego podatku w drodze inkasa przez
so³tysów, którzy otrzymuj¹ wynagrodzenie za inkaso
w wysokoci 20% zainkasowanej kwoty.
§3
1. Okrela siê wysokoæ stawki dziennej op³aty targowej
od osób dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach za
ka¿de rozpoczête 10 m2  15 z³.
2. Zarz¹dza siê pobór tej op³aty w drodze inkasa przez
so³tysów, którzy otrzymuj¹ wynagrodzenie za inkaso
w wysokoci 20% zainkasowanej kwoty.
3. Op³ata targowa jest pobierana przed rozpoczêciem
sprzeda¿y na targowisku.

2. Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za wydane
wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie  100,00 z³.
3. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê gotówk¹ p³atn¹
w kasie Urzêdu Gminy w Somoninie za pokwitowaniem
bezporednio po wykonaniu czynnoci urzêdowych
objêtych op³at¹.
§6
Traci moc uchwa³a Nr 252/XXX/01 Rady Gminy Somonino z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, od rodków transportowych, od posiadanych psów, op³aty miejscowej i administracyjnej oraz uregulowania niektórych
innych spraw dotycz¹cych tych wiadczeñ w gminie Somonino.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Regliñski

§4
1. Okrela siê wysokoæ stawki dziennej op³aty miejscowej w miejscowoci Ostrzyce na kwotê:
1) od osób przebywaj¹cych na polach namiotowych 
1,20 z³,
2) od pozosta³ych osób  1,50 z³.
2. Poboru op³aty dokonuj¹ inkasenci tj. osoby, u których
czasowo przebywaj¹ osoby fizyczne w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych
3. lub turystycznych w dniu przybycia, na podstawie prowadzonej ewidencji meldunkowej zgodnie z art. 18
ustawy o ewidencji ludnoci i dowodach osobistych.
4. Inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 30% zainkasowanej kwoty.
§5
1. Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za sporz¹dzenie testamentu wed³ug art. 951 Kodeksu Cywilnego
przez wójta gminy lub sekretarza gminy
1) w urzêdzie gminy w kwocie  80,00 z³,
2) poza urzêdem gminy w kwocie  90,00 z³.

2203
UCHWA£A Nr III/9/02
Rady Gminy Somonino
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku w
Gminie Somonino.
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 63 poz. 558, Nr 113
poz. 984 i Nr 153 poz. 1271) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84
oraz Nr 200r. poz. 1683) Rada Gminy Somonino uchwala,co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:

1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:

Wyprodukowanych
do 31 grudnia 1980 r.
Od 3,5 tony
do 5,5 tony w³¹cznie
Powy¿ej 5,5 tony
do 9 ton w³¹cznie
Powy¿ej 9 ton

STAWKI PODATKU
Wyprodukowanych
po 31 grudnia 1980 r.
bez katalizatora

Wyprodukowanych
po 31 grudnia 1980 r.
z katalizatorem

350,00

320,00

290,00

590,00

530,00

480,00

710,00

640,00

580,00

2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12 ton

13 ton

STAWKI PODATKU
Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
Dwie osie
640,00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
750,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2203

 4660 

13 ton
14 ton
15 ton

14 ton
15 ton
18 ton

15 ton
17 ton
19 ton
21 ton
23 tony
25 ton

17 ton
19 ton
21 ton
23 tony
25 ton
26 ton

23 tony
25 ton
27 ton
29 ton
31 ton

25 ton
27 ton
29 ton
31 ton
32 tony

750,00
860,00
960,00
Trzy osie
1180,00
1280,00
1390,00
1500,00
1600,00
1710,00
Cztery osie i wiêcej
1500,00
1600,00
1710,00
1810,00
1920,00

860,00
960,00
1180,00
1280,00
1500,00
1600,00
1710,00
1810,00
1920,00
1600,00
1710,00
1810,00
2350,00
2350,00

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

O nacisku na siod³o do 1 tony
O nacisku na siod³o pow. 1 tony

Wyprodukowanych
do 31 grudnia 1980 r.
240,00
350,00

STAWKI PODATKU
Wyprodukowanych
po 31 grudnia 1980 r.
210,00
320,00

4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: ci¹gnika siod³owego + naczepa
ci¹gnika balastowego + przyczepa
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12 ton
18 ton
25 ton
31 ton

18 ton
25 ton
31 ton
40 ton

36 ton
40 ton

40 ton
44 tony

S TAWKI PODATKU
Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

2 osie
1180,00
1280,00
1390,00
1400,00

1500,00
1600,00
1710,00
1700,00

1600,00
1710,00

1930,00
2350,00

3 osie

5) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:
STAWKA PODATKU

o masie ca³kowitej od 7 ton do 10 ton
o masie ca³kowitej 10 12 ton

Wyprodukowane
do 31 grudnia 1980 r.
270,00
370,00

Wyprodukowane
po 31 grudnia 1980 r.
210,00
320,00

6) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów:
Ci¹gnika siod³owego + naczepa
Ci¹gnika balastowego + przyczepa
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12 ton
18 ton
25 ton

18 ton
25 ton
28 ton

STAWKA PODATKU
Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
1 o
370,00
430,00
480,00

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
430,00
480,00
540,00
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2 osie
23 tony
28 ton
33 tony
38 ton

28 ton
33 tony
38 ton
44 tony

36 ton
38 ton

38 ton
44 tony

430,00
640,00
860,00
1070,00
3 osie
860,00
1070,00

540,00
860,00
1280,00
1600,00
960,00
1280,00

7) od autobusów:
STAWKI PODATKU
Wyprodukowanych do 1980 r.
mniej ni¿ 30 miejsc
30 miejsc i powy¿ej

750,00
1390,00

2. Zwalnia siê od podatku, o którym mowa w ust. 1 rodki transportowe wykorzystywane do potrzeby gminy i
jej jednostek organizacyjnych oraz Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych bêd¹cych w ich posiadaniu.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 253/XXX/01 Rady Gminy Somonino z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
i zwolnieñ w tym podatku w Gminie Somoninoi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Regliñski

2204
UCHWA£A Nr III/10/02
Rady Gminy Somonino
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji sk³adanych przez podatników podatku rolnego, lenego i
od nieruchomoci.
Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94
poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z
1997 r. Nr 43 poz. 272 i Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108
poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875 oraz 2002 r. Nr 200
poz. 1680) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682), art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200
poz. 1683) Rada Gminy Somonino uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzory formularzy, w których podatnicy sk³adaj¹ owiadczenia dotycz¹ce rodzaju podatku i przedmiot
opodatkowania:
1) deklaracji na podatek rolny sk³adanej przez osoby
prawne, jednostki organizacyjne oraz spó³ki nie
maj¹ce osobowoci prawnej bêd¹cych w³acicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów,
u¿ytkownikami wieczystymi gruntów posiadaczami
gruntów stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa

Wyprodukowanych
po 1 stycznia 1980 r.
640,00
1280,00

lub jednostki samorz¹du terytorialnego oraz dla osób
fizycznych bêd¹cych wspó³w³acicielami lub wspó³ posiadaczami z osobami prawnymi, b¹d z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowoci prawnej lub z spó³kami nie posiadaj¹cymi osobowoci prawnej stanowi¹cej za³. Nr 1 do niniejszej
uchwa³y*,
2) deklaracji na podatek leny sk³adanej przez osoby
prawne, jednostki organizacyjne oraz spó³ki nie maj¹ce osobowoci prawnej bêd¹cych w³acicielami lasów,
posiadaczami samoistnymi lasów, u¿ytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowi¹cych
w³asnoæ Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du
terytorialnego oraz dla osób fizycznych bêd¹cych
wspó³w³acicielami lub wspó³ posiadaczami z osobami prawnymi, b¹d z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowoci prawnej lub z
spó³kami nie posiadaj¹cymi osobowoci prawnej stanowi¹cej za³. Nr 2 do niniejszej uchwa³y*,
3) deklaracji na podatek od nieruchomoci sk³adanej przez
podatników okrelonych w pkt 1 stanowi¹cej za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y*,
4) informacji w sprawie podatku od nieruchomoci sk³adanej przez osoby fizyczne stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4
do niniejszej uchwa³y*,
5) informacji w sprawie podatku rolnego sk³adanej przez
osoby fizyczne stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5 do niniejszej
uchwa³y*.
6) Informacji w sprawie podatku lenego sk³adanej przez
osoby fizyczne stanowi¹cy za³¹cznik Nr 6 do niniejszej
uchwa³y*.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 254/XXX/01 Rady Gminy Somonino z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
wzorów wykazów i deklaracji sk³adanych przez podatników podatku rolnego, lenego i od nieruchomoci.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Regliñski
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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II. PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Gminy w Starogardzie Gdañskim
z dnia 11 grudnia 2002 r.

§3

w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci i op³at lokalnych na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 5 ust. l, art. 7 ust. 3. 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) Rada Gminy w Starogardzie Gdañskim
uchwala, co nastêpuje:

Ustala siê stawkê podatku od ka¿dego psa, którego posiadanie podlega opodatkowaniu w wysokoci 50,00 z³.
§4
Podatek od posiadania psów wp³aca siê z góry bez
wezwania w terminie do 31 marca ka¿dego roku do kasy
Urzêdu Gminy w Starogardzie Gd. lub do so³tysa.
§5
Oprócz zwolnieñ wynikaj¹cych z ustawy, zwalnia siê
od podatku od posiadania psów osoby utrzymuj¹ce psy
do pilnowania nieruchomoci  po jednym na ka¿d¹ nieruchomoæ.

I. PODATEK OD NIERUCHOMOCI

III. OP£ATY LOKALNE

§1

§6

Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci nastêpuj¹co:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci:
 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 0.47 z³.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej:
 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 14,90 z³.
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej typu  kowalstwo i rymarstwo:
 od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej 9,30 z³.
4. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewny:
 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 8,06 z³.
5. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych:
 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 3,46 z³.
6. Od budynków letniskowych lub ich czêci:
 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 4,90 z³.
7. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci:
 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 3,60 z³ .
8. Od budowli 2% ich wartoci.
9. Od gruntów zwi¹zanych z prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
 od 1 m2 powierzchni 0,57 z³.
10. Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych:
 od 1 ha powierzchni 3,38 z³.
11. Od gruntów letniskowych:
 od 1 m2 powierzchni 0,10 z³.
12. Od pozosta³ych gruntów:
 od 1 m2 powierzchni 0,10 z³.

1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe wykonywane przez organy gminy, je¿eli czynnoci te nie s¹ objête przepisami o op³acie skarbowej lecz
wynikaj¹ z odrêbnych przepisów, w ten sposób, ¿e:
1) za sporz¹dzenie testamentu w wysokoci 100,00 z³.

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Uchwa³a ma zastosowanie do podatku i op³at lokalnych za 2003 r.

Oprócz zwolnieñ wynikaj¹cych z ustawy zwalnia siê
od podatku od nieruchomoci mienie komunalne Gminy
Wiejskiej Starogard Gdañski za które obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na gminie.

§7
1. Ustala siê stawki dziennej op³aty targowej w nastêpuj¹cy sposób za handel:
1) z samochodu ciê¿arowego w wysokoci  34 z³,
2) z samochodu osobowego dostawczego lub przyczepy kempingowej w wysokoci  26 z³,
3) z samochodu osobowego, stolika lub straganu
w wysokoci  22 z³,
4) z kosza, rêki, wozu konnego lub ci¹gnika itp. w wysokoci  16 z³.
§8
Op³atê targow¹ pobiera Urz¹d Gminy w Starogardzie
Gdañskim.
§9
Ustala siê prowizjê dla inkasenta w wysokoci 30%
zainkasowanej op³aty targowej.
§ 10
Op³aty wymienione w § 7 niniejszej uchwa³y stosuje
siê odpowiednio w miejscach handlu.
§ 11
Traci moc uchwa³a Nr XXXVIII/317/01 z dnia 16 listopada 2001 r.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Starogardu Gdañskiego.
§ 13

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba
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§1

UCHWA£A Nr III/13/02
Rady Gminy w Starogardzie Gdañskim
z dnia 11 grudnia 2002 r.

Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych (wyprodukowanych
do 2000 roku w³¹cznie) o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  616 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  926 z³,
c) powy¿ej 9 ton, a mniej ni¿ 12 ton  1 230 z³.
2. Od samochodów ciê¿arowych (wyprodukowanych do
2000 roku w³¹cznie) o dopuszczalnej masie ca³kowitej
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) w zwi¹zku
z art. 10, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84, zm. Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy w Starogardzie Gdañskim uchwala, co nastêpuje:
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita (w tonach)
Równej lub
wy¿szej

Mniejszej ni¿

12
15

15
∞

12
21

21
∞

12
27

27
∞

Stawka podatku uchwalona przez Radê Gminy (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
Dwie osie
1 500
1 550
Trzy osie
1388
1700
Cztery osie i wiêcej
1540
2050

3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych (wyprodukowanych do 2000 roku w³¹cznie) przystosowanych do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony, ale poni¿ej 5,5 tony  1 234 z³,
b) od 5,5 tony, ale poni¿ej 9 ton  1 336 z³,
c) od 9 ton, ale poni¿ej 12 ton  1 430 z³.
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
ci¹gnik siod³owy + naczepa,
ci¹gnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Równej lub
wy¿szej

mniejszej ni¿

12
18
31

18
31
∞

12
36
40

36
40
∞

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

1 700
1 750
1542
2050
1950
2260

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych (wyprodukowanych do 2000 roku w³¹cznie) przystosowanych do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton:

Stawka podatku uchwalona przez Radê Gminy (w z³otych)

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
Dwie osie
1 490
1 600
1 650
Trzy osie
1 700
1 725
1 750

5. Od przyczep i naczep (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego)  wyprodukowanych do 2000 roku
w³¹cznie, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton, ale poni¿ej 12 ton  410 z³.

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1 490
1 678
1 700
1 800
2 210
2 215

6. Od przyczep i naczep (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego),  wyprodukowanych do 2000 roku
w³¹cznie, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 ton:
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Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa /przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku uchwalona przez Radê Gminy (w z³otych)

Równej lub
wy¿szej

Mniejszej ni¿

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

12
18

18
∞

460
670

12
33
36

33
36
∞

12

∞

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna o
514
1080

Dwie osie
720
995
1 000
Trzy osie
816

7. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  720 z³,
b) od 30 miejsc  1028 z³.
§2
Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 2, 3. 4, 5, 6, i 7
wyprodukowanych w 2001 roku i nowszych, stawki podatku zmniejsza siê i okrela w wysokoci:
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita (w tonach)

1 130
1 430
1 472
1109

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  516 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  826 z³,
c) powy¿ej 9 ton, ale poni¿ej 12 ton  1110 z³.
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Stawka podatku uchwalona przez Radê Gminy (w z³otych)

Równej lub
wy¿szej

Mniejszej
ni¿

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

12
15

15
∞

1 400
1 450

12
21

21
∞

12
27

27

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie
1 600
1 650

Trzy osie
1288
1600
Cztery osie i wiêcej
1440
1950

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, ale poni¿ej 5,5 tony  1 110 z³,
b) od 5,5 tony, ale poni¿ej 9 ton  1 182 z³,
c) od 9 ton, ale poni¿ej 12 ton  1234 z³.
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów: ci¹gnik
siod³owy + naczepa, ci¹gnik
balastowy + przyczepa (w tonach)

Równej lub
wy¿szej

Mniejszej ni¿

12
18
31

18
31
∞

12
36
40

36
40
∞

1442
1950
1850
2124

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Stawka podatku uchwalona przez Radê Gminy (w z³otych)

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
Dwie osie
1 390
1 500
1 550
Trzy osie
1 600
1 650
1 660

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 390
1 678
1 700
1 819
2 210
2 260
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5. Od przyczep i naczep, (za wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton, ale poni¿ej 12 ton  400 z³.
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa /przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Równej lub
wy¿szej

Mniejszej ni¿

12
18

18
∞

12
33
36

33
36
∞

12

∞
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6. Od przyczep i naczep, (za wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton:

Stawka podatku uchwalona przez Radê Gminy (w z³otych)

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
Jedna o
360
570
Dwie osie
620
995
1 010
Trzy osie
816

7. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  620 z³,
b) równej i wy¿szej ni¿ 30 miejsc  928 z³.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XLIII/373/02 z dnia 14 czerwca
2002 r.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Starogard Gdañskim.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za 2003 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

2207
UCHWA£A Nr III/14/02
Rady Gminy w Starogardzie Gdañskim
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy: informacji
w sprawie podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) w zwi¹zku
z 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. Nr 200, poz. 1683), art. 6a ust. 11, ustawy z dnia

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

414
980
1 030
1 439
1 480
1109

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431, ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1680),
art. 6 ust. 9, ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy w
Starogardzie Gdañskim uchwala:
§1
1. Okrela siê wzory formularzy dla osób fizycznych:
a) Informacji w sprawie:
 podatku od nieruchomoci,
 podatku rolnego,
 podatku lenego (za³¹cznik nr 1 do uchwa³y)*.
2. Okrela siê wzory formularzy 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:
a) Deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoci (za³¹cznik nr 2)*.
b) Deklaracji w sprawie podatku rolnego (za³¹cznik
nr 3)*.
c) Deklaracji w sprawie podatku lenego (za³¹cznik
nr 4) *.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Starogardu Gdañskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

*) Za³¹czników Nr 1-4 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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