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2208
UCHWA£A Nr II/9/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
rodków transportowych.
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y.
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowane 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 przystosowane 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 lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 5 do
niniejszej uchwa³y.
6. Od przyczepy lub 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 Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XLII/256/2001 z 16 listopada
2001r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J.A. Beme

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr II/9/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 11 grudnia 2002 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ OD 3,5 TONY DO PONI¯EJ 12 TON
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
od

do

3,5
powy¿ej 5,5
powy¿ej 9

5,5 w³¹cznie
do 9 w³¹cznie
poni¿ej 12 ton

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane
wyprodukowane
do 1990 r. w³¹cznie
po 1990r.
411
360
545
514
740
720

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr II/9/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯EJ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
13
14
15

13
14
15
18

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne
wyprodukowane
wyprodukowane
do 1990 r. w³¹cznie
po 1990 r.
DWIE OSIE
850
800
860
810
870
820
880
830

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
wyprodukowane
do 1990 r. w³¹cznie

wyprodukowane
po 1990 r.

860
870
880
1.100

850
860
870
1.084
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15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

1.150
1.200
1.250
1.300
1.400
1.400

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

1.400
1.500
1.600
1.650
1.650

TRZY OSIE
1.100
1.150
1.200
1.200
1.300
1.300
CZTERY OSIE I WIÊCEJ
1.350
1.450
1.500
1.600
1.600

1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
1.400

1.150
1.200
1.250
1.300
1.365
1.365

1.500
1.600
1.900
2.130
2.130

1.450
1.500
1.800
2.124
2.124

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr II/9/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH
DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ
ZESPO£U POJAZDÓW 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
wyprodukowane
do 1990 r. w³¹cznie
po 1990 r.
822
771

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr II/9/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA CI¥GNKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥
LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW
RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy +
naczepa, ci¹gnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
wyprodukowane
wyprodukowane
do 1990 r. w³¹cznie
po 1990 r.
DWIE OSIE
1.000
950
1.100
1.050
1.200
1.150
1.224
1.223
TRZY OSIE
1.200
1.100
1.500
1.492

Inne systemy zawieszania osi jezdnych
wyprodukowane
do 1990 r. w³¹cznie

wyprodukowane
po 1990 r.

1.100
1.200
1.300
1.680

1.050
1.100
1.200
1.678

1.500
2.210

1.492
2.207

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr II/9/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ OD 7 TON I PONI¯EJ 12 TON
Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy - w tonach)
od

do

7

poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane
do 1990 r. w³¹cznie
206

wyprodukowane
po 1990r.
154
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Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr II/9/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU OD PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: naczepa (przyczepa +
pojazd silnikowy - w tonach)

nie mniej ni¿

o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
wyprodukowane
wyprodukowane
do 1990 r. w³¹cznie
po 1990 r.
JEDNA O
100
80
155
154
280
277
DWIE OSIE
190
182
532
531
740
736
1.000
995
TRZY OSIE
590
586
820
816

mniej ni¿

12
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

Stawka podatku (w z³otych)

inne systemy zawieszania osi jezdnych
wyprodukowane
do 1990 r. w³¹cznie

wyprodukowane
po 1990 r.

200
280
500

150
277
486

270
740
1.120
1.480

268
736
1.118
1.472

820
1.110

816
1.109

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr II/9/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
Liczba miejsc
mniej ni¿
równej lub wy¿szej
30
30

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane do 1990 r. w³¹cznie

wyprodukowane po 1990 r.

720
1.491

668
1.439

2209
UCHWA£A Nr II/10/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 11 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. 9 pkt 1, art. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.), art. 6a
ust. 5, ust. 8 pkt 1, ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. Nr 94, poz. 431
z 1993 r. z pón. zm.) art. 6 ust. 2, ust. 5 pkt 1, ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (t.j.
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 pón. zm.) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustaliæ wzór formularza informacji w sprawie 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 Miejskim.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2209, 2210, 2211
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§7

2211

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§8

UCHWA£A Nr II/12/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 11 grudnia 2002 r.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.

w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J.A. Beme

2210
UCHWA£A Nr II/11/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. Budynki gospodarcze stanowi¹ce w³asnoæ (wspó³w³asnoæ) rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje
gospodarstwa rolne w zamian za wiadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, za wyj¹tkiem zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.
2. Budynki,grunty i budowle stanowi¹ce w³asnoæ (wspó³w³asnoæ) gminy przekazane jednostkom organizacyjnym gminy za wyj¹tkiem:
a) wynajmowanych na potrzeby mieszkalno-bytowe lokatorów,
b) wynajmowanym innym podmiotom w celu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
3. Budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ (wspó³w³asnoæ) gminy bêd¹ce w posiadaniu Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
4. Budynki, grunty i budowle przeznaczone na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej przez osoby bezrobotne
rozpoczynaj¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹.
§2
Wymienione zwolnienia w § 1, pkt 4 ogranicza siê do
przedsiêbiorców, którzy w ci¹gu ostatnich trzech kolejnych lat otrzymali pomoc publiczn¹ w wysokoci nie przekraczaj¹cej 100 tys. EURO ³¹cznie z pomoc¹ wynikaj¹c¹ z
niniejszej uchwa³y.
§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 i obowi¹zuje od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J.A. Beme

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 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje
§1
Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od nieruchomoci.
1. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,41 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) mieszkalnych ogrzewanych ekologicznie (tj.opa³em: gaz propan-butan,olej opa³owy) z wyj¹tkiem
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  0,31 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  11,32 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,93 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) pozosta³ych  4,53 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
2. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
3. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,51 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  0,08 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Od budynków i gruntów z wyj¹tkiem zajmowanych na
dzia³alnoæ gospodarcz¹ je¿eli wy³¹cznym ród³em utrzymania podatnika i jego ma³¿onka jest emerytura lub renta roczna stawka podatku od nieruchomoci wynosi:
a) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,26 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  2,89 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) od pozosta³ych gruntów  0,06 z³ od 1 m2 powierzchni.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§4

2213

Traci moc uchwa³a Nr XLII/257/2001 z 16 listopada
2001 r.

UCHWA£A Nr II/14/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 11 grudnia 2002 r.

§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie poczynaj¹c od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J.A. Beme

w sprawie redniej ceny skupu ¿yta na terenie miasta i
gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 1993 r. Dz. U.
Nr 94, poz. 431 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1

2212
UCHWA£A Nr II/13/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek 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 z pón. zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Przyjmuje siê redni¹ cenê skupu ¿yta na obszarze miasta i gminy Debrzno za pierwsze trzy kwarta³y 2002 r. w
wysokoci 33,00 z³ za 1q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie poczynaj¹c od roku podatkowego 2003.

§1

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J.A. Beme

Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psa w
wysokoci 25,00 z³
§2
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawek okrelonych w § 1, je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po
dniu 30 czerwca lub by³a w posiadaniu psa do 30 czerwca roku podatkowego.
§3
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
dnia 31 maja lub w ci¹gu dwóch tygodni od dnia wejcia
w posiadanie psa.
§4
Zarz¹dza siê pobór podatku w drodze inkasa.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie poczynaj¹c od roku podatkowego 2003.
§7
Traci moc uchwa³a Nr XLII/258/2001 z 16 listopada 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J.A. Beme

2214
UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Gminy w Dziemianach
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 z pón. zm.) 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. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nieruchomoci:
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  od 1 m2
powierzchni 0,46 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 0,07 z³,
d) letniskowych  od 1 m2 powierzchni 0,15 z³.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
0,46 z³,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 14,00 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 8,06 z³,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej 3,46 z³,
e) pozosta³ych:
 budynków rekreacji indywidualnej i pozosta³ych
budynków usytuowanych na terenach budownictwa letniskowego  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 5,78 z³,
 pozosta³ych budynków nie wymienionych w pkt 1
i 2  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 2,90 z³.
3. Od budowli- 2% ich wartoci, okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 wymienionej wy¿ej ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

2215
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomoci, rolnego
i lenego, nale¿nych 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 z pón.zm.). art. 6 ust. 12 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. 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. Nr 200,
poz. 1682) oraz art. 97 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 Rozporz¹dzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r.
o zwalczaniu zaraliwych chorób zwierzêcych (Dz. U.
Nr 77, poz. 673 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§2

§1

Wysokoæ podatku od nieruchomoci od budynków
letniskowych zamieszkanych na sta³e przez w³acicieli
tych budynków okrela siê wed³ug stawki okrelonej w
§ 1 pkt 2 lit. a), a wysokoæ stawki za 1 m2 powierzchni
gruntów jak pozosta³ych, okrelonej w § 1 pkt 1 lit. c).

Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego nale¿nego od osób fizycznych, bêd¹cych posiadaczami nieruchomoci lub ich czêci w drodze inkasa.

§3
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci poza wymienionymi w art. 7 powo³anej na wstêpie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych:
 budynki i grunty bêd¹ce w zarz¹dzie gminy, za wyj¹tkiem budynków i gruntów lub czêci tych budynków i gruntów wydzier¿awionych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej,
 grunty prywatne zajête na drogi, pod którymi przebiegaj¹ kolektory sanitarne,
 grunty stanowi¹ce drogi w gospodarstwach rolnych
i lenych osób fizycznych, sklasyfikowane na u¿ytkach rolnych i gruntach lenych, jak i niesklasyfikowane, s³u¿¹ce prowadzeniu dzia³alnocirolniczej
i lenej.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§2
Inkasentami podatków wymienionych w § 1 i nale¿noci za wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t, okrela
siê so³tysów so³ectw gminy Dziemiany.
§3
Ustala siê prowizyjne wynagrodzenie dla inkasentów
podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego w wysokoci 7% od zainkasowanej kwoty podatków, a za wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t w wysokoci 30%
od zainkasowanej kwoty nale¿noci.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§5

§6

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

Traci moc § 1 pkt 4 i § 6 uchwa³y Nr XXXI/176/01 Rady
Gminy w Dziemianach z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia stawek podatków od nieruchomoci i op³at
obowi¹zuj¹cych w Gminie Dziemiany na rok 2002.

§6
Traci moc § 1 pkt 1, 2 i 3 uchwa³y Nr XXXI/176/01 Rady
Gminy w Dziemianach z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia stawek podatków od nieruchomoci i op³at
obowi¹zuj¹cych w Gminie Dziemiany na rok 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

2216
UCHWA£A Nr III/13/02
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe.
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Poz. 2216, 2217, 2218

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. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê administracyjn¹ w Gminie Dziemiany:
a) za sporz¹dzenie testamentu danej osoby:
 w Urzêdzie Gminy 50,00 z³,
 poza siedzib¹ Urzêdu Gminy 80,00 z³,
b) za wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 100,00 z³.
§2
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w gotówce w kasie
Urzêdu Gminy lub przelewem na konto Urzêdu Gminy w
Dziemianach przed sporz¹dzeniem testamentu i przed
wydaniem wypisu lub wyrysu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

kwaterach prywatnych administrowanych przez jednostki obs³ugi ruchu turystycznego  kierownicy tych
zak³adów, b¹d jednostek lub wskazani przez nich
pracownicy,
b) od innych osób, osoba, z któr¹ Wójt Gminy w Dziemianach zawrze umowê o dokonywanie poboru
op³aty miejscowej.
5. Ustala siê prowizyjne wynagrodzenie dla osób o którychmowa w ust. 4 w wysokoci 7% za inkaso ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego.
6. Podstawê ustalania wynagrodzenia prowizyjnego stanowi¹ kwoty zainkasowane osobicie przez osoby o
których mowa w § 5 ust. 4.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§3

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

2217
UCHWA£A Nr III/14/02
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie op³aty miejscowej na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. b 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 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Wysokoæ dziennej op³aty miejscowej pobieranej od
osób przebywaj¹cych okresowo od dnia 1 czerwca do
dnia 30 wrzenia ka¿dego roku w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowoci: Dziemiany, Raduñ ustala siê w kwocie 1,50 z³.
2. Obowi¹zek uiszczania op³aty miejscowej powstaje z
chwil¹ przybycia na teren miejscowoci objêtej op³at¹
miejscow¹ z zamiarem pozostania tam co najmniej
przez jedn¹ dobê.
3. Op³aty miejscowej nie pobiera siê od osób okrelonych w art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych oraz od m³odzie¿y ucz¹cej siê.
4. Poboru op³aty miejscowej w drodze inkasa dokonuj¹:
a) od osób fizycznych przebywaj¹cych w orodkach
wczasowych, obozowiskachturystycznych, kempingach, polach biwakowych, polach biwakowych,

2218
UCHWA£A Nr III/ 15/02
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie op³aty targowej na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz 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 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Wysokoæ dziennej op³aty targowej pobieranej od osób
dokonuj¹cych sprzeda¿y na placu targowym w Dziemianach ustala siê w kwocie 10,00 z³.
2. Poboru op³aty targowej dokonuje upowa¿niony przez
Wójta Gminy Dziemiany pracownik Urzêdu Gminy wydaj¹c ka¿dorazowo odpowiednie pokwitowanie.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

2219
UCHWA£A Nr III/16/02
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 13 i art. 14 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:
§1

§2
Okrela siê nastêpuj¹cy wzór informacji dla osób fizycznych:
 informacja w sprawie podatku od nieruchomoci,
podatku rolnego, podatku lenego IN/NRL  1, zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.
§3

Wysokoæ stawki podatku od posiadania psów przez
osoby fizyczne na terenie gminy Dziemiany ustala siê od
jednego psa na kwotê 20,00 z³ rocznie.
§2
Zwalnia siê mieszkañców gminy z podatku od posiadania psów w roku 2003.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

2220
UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dowymiaru
i poboru podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego
na terenie gminy Dziemiany.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683), art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.) i art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce wzory deklaracji podatkowych
dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych (w tym
spó³ek) nie maj¹cych 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*.

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

2221
UCHWA£A Nr III/19/02
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych w 2003 r.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. Nr 9, poz. 84
z 2002 r., zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy w
Dziemianach 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 od 12 ton wg. za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y;
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowane 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 przystosowane 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 równa 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.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 2221

§4

§2
1. Dla autobusów s³u¿¹cych do przewozu uczniów do
szkó³ ustala siê stawkê podatku w wysokoci 800 z³.
2. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
pojazdy jednostek organizacyjnych gminy.
3. Podatek od rodków transportowych bêdzie pobierany przez Urz¹d Gminy.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

§3

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

Traci moc § 2 Uchwa³y Nr XXIV/133/00 Rady Gminy w
Dziemianach z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek podatków od nieruchomoci i op³at obowi¹zuj¹cych w Gminie Dziemiany na rok 2001 r.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/19/02
Rady Gminy w Dziemianach
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
Od
Do
3,5
5,5 w³¹cznie
powy¿ej 5,5
9 w³¹cznie
powy¿ej 9
poni¿ej 12

Stawka podatku w z³otych
wyprodukowane do 1995 r.
wyprodukowane po 1995 r.
920,60
570,00
720,00
670,00
800,00
750,00

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/19/02
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia11 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¿

Stawka podatku w z³otych
Dwie osie

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

960,00
1.060,00
1.160,00
1.260,00
Trzy osie
1.070,00
1.170,00
1.270,00
1.370,00
1.470,00
1.570,00
Cztery osie i wiêcej
1.580,00
1.630,00
1.730,00
1.840,00
2.200,00

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr III/19/02
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia11 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.
wyprodukowane po 1995 r.
620,00
670,00
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr III/19/02
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia11 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¿

Stawka podatku w z³otych
Dwie osie

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

960,00
1.210,00
1.260,00
1.310,00
Trzy osie
1.470,00
1.870,00

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr III/19/02
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia11 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowita od 7 ton i poni¿ej 12 ton
Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
Od
do
7
Poni¿ej 12

Stawka podatku w z³otych
wyprodukowane do 1995 r.
wyprodukowane po 1995 r.
620,00
570,00

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr III/19/02
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia11 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowita równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
nie mniej ni¿
mniej ni¿

Stawka podatku w z³otych
Jedna o

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

350,00
400,00
450,00
Dwie osie
550,00
890,00
960,00
1.060,00
Trzy osie
830,00
1.030,00

Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr III/19/02
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia11 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla autobusów
Liczba miejsc do siedzenia
mniej ni¿
równej lub wy¿szej
30
30

Stawka podatku w z³otych
wyprodukowane do 1995 r.
wyprodukowane po 1995 r.
920,00
870,00
1.600,00
1.770,00
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§4

UCHWA£A Nr II/5/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 11 grudnia 2002 r.

Traci moc Uchwa³a Nr XXX/215/2001 Rady Gminy w
Gardei z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnieñ od tego podatku.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnieñ od tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 i 3, art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683)
Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:

§5
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego na
rok podatkowy 2003.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§1
Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od nieruchomoci nale¿nego od podatników wymienionych w
art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych:
Od budynków lub ich czêci:
1. Mieszkalnych  0,49 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
2. Zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  16,00 z³ za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
 8,06 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
4. Zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³
za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
5. Od pozosta³ych  2,90 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
6. Od budynków rekreacyjnych  5,78 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
7. Od budowli:  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
Od gruntów:
1. Od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,60 z³.
2. Pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych  3,38 z³ za 1 ha.
3. Pozosta³ych  zabudowanych domkami rekreacyjnymi
oraz dzia³ek rekreacyjnych niezabudowanych  0,15 z³
za 1 m2.
4. Pozosta³ych  0,06 z³ za 1 m2.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Rutkowski

2223
UCHWA£A Nr II/6/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji
o nieruchomociach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomoci.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy w 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 w Gardei
uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór formularza informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych sk³adanych przez osoby
fizyczne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Okrela siê wzór formularza deklaracji na podatek od
nieruchomoci sk³adanej przez osoby prawne, jednostki
organizacyjne oraz spó³ki nie maj¹ce osobowoci prawnej, jednostki organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostki organizacyjne Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

§2

§4

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci na wniosek
podatnika:
1. Powierzchniê budynków gospodarczych powy¿ej
20 m2 mierzon¹ po obrysie wewnêtrznym. O zwolnienie mog¹ ubiegaæ siê emeryci i rencici u¿ytkuj¹cy przedmiotowe budynki na potrzeby w³asne.
2. Nie u¿ytkowane rolniczo grunty emerytów i rencistów przekazane im na w³asnoæ w myl przepisów
ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie pocz¹wszy od roku podatkowego
2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Rutkowski

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

*) Za³¹czników Nr 1,2 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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2224
UCHWA£A Nr II/7/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji o
gruntach i deklaracji na podatek rolny.
Na podstawie art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z
1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108,
poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680) Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:

tak¿e jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie pocz¹wszy od roku podatkowego
2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Rutkowski

§1
Okrela siê wzór formularza informacji o gruntach sk³adanych przez osoby fizyczne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1
do niniejszej uchwa³y*.
§2
Okrela siê wzór formularza deklaracji na podatek rolny sk³adanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spó³ki nie maj¹ce osobowoci prawnej, jednostki organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie pocz¹wszy od roku podatkowego
2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Rutkowski

2225
UCHWA£A Nr II/8/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji o
lasach i deklaracji na podatek leny.
Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682) Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór formularza informacji o lasach sk³adanej przez osoby fizyczne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1
do niniejszej uchwa³y*.
§2
Okrela siê wzór formularza deklaracji na podatek sk³adanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz
spó³ki nie maj¹ce osobowoci prawnej, jednostki organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a
*) Za³¹czników Nr 1,2 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

2226
UCHWA£A Nr II/9/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów oraz okrelenia terminów jego p³atnoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 14 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy w
Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawki podatku od posiadania
psów w kwocie 10,00 z³ od jednego psa.
§2
1. Podatek nale¿y uiciæ bez wezwania u inkasenta, w kasie Urzêdu Gminy lub ma rachunek bankowy w terminie do dnia 15 marca ka¿dego roku lub w ci¹gu 30 dni
od daty wejcia w posiadanie psa.
2. Sposób poboru podatku w drodze inkasa, okrelenie
inkasentów i wysokoæ wynagrodzenia za inkaso okrela odrêbna uchwa³a Rady Gminy Gardeja.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr XXIII/155/2000 Rady Gminy w
Gardei z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatku od posiadania psów, okrelenia zasad ustalania terminów p³atnoci i poboru podatku
w drodze inkasa, okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnieñ od tego podatku.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie pocz¹wszy od roku podatkowego
2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Rutkowski
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2227
UCHWA£A Nr II/10/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za
czynnoci urzêdowe, ustalenia wysokoci stawek op³aty, terminów p³atnoci oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), art. 18 i 19 pkt 1, lit. d
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1383)
Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci
urzêdowe wykonywane przez organy podleg³e Radzie
Gminy.
§2
Okrela siê nastêpuj¹ce czynnoci urzêdowe od których pobiera siê op³atê administracyjn¹ oraz ustala siê
wysokoæ stawek tej op³aty:
1. Od sporz¹dzenia testamentu w siedzibie Urzêdu
Gminy w Gardei oraz poza jego siedzib¹ poprzez
owiadczenie woli wobec Wójta Gminy, Zastêpcy
Wójta lub Sekretarza Gminy  60,00 z³
2. Od wydania wypisu i wyrysu z ogólnego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
gminy Gardeja  50,00 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Rutkowski

2228
UCHWA£A Nr II/11/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia odpisów wp³ywu z podatku rolnego i od nieruchomoci na terenie gminy Gardeja.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i
Nr 113, poz. 984) Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê 10% wp³ywu z podatku rolnego i od nieruchomoci dla Rad So³eckich.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§ 3.
Traci moc Uchwa³a Nr XXII/143/2000 Rady Gminy w
Gardei z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia
odpisów wp³ywu z podatku rolnego i od nieruchomoci
na terenie gminy Gardeja.

§3

§4

Op³ata administracyjna p³atna jest gotówk¹ z chwil¹
zg³oszenia wykonania czynnoci urzêdowej, do kasy Urzêdu Gminy w Gardei w sposób okrelony dla przyjmowania nale¿noci gotówkowych.

Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego na
rok podatkowy 2003.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§5
Traci moc Uchwa³a Nr XXX/214/2001 Rady Gminy w
Gardei z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe, ustalenia wysokoci stawek op³aty, terminów p³atnoci oraz
sposobu jej poboru, Uchwa³a Nr XXXIII/234/2002 Rady
Gminy w Gardei z dnia 27 lutego 2002 r. o zmianie Uchwa³y Nr XXX/214/2001 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe, ustalenia wysokoci stawek op³aty, terminów p³atnoci oraz sposobu jej poboru
oraz Uchwa³a Nr XXXIV/241/2002 Rady Gminy w Gardei
z dnia 27 marca 2002 r. o zmianie Uchwa³y Nr XXX/214/
2001 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 listopada 2001 r. w
sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe, ustalenia wysokoci stawek op³aty, terminów p³atnoci oraz sposobu jej poboru, zmienionej
Uchwa³¹ Nr XXXIII/234/2002 Rady Gminy w Gardei z dnia
27 lutego 2002 r.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³o-

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Rutkowski

2229
UCHWA£A Nr II/13/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada
Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê roczne stawki podatku za samochód o dopuszczalnej masie ca³kowitej (suma masy w³asnej oraz
dopuszczalnej ³adownoci):

Dziennik Urzêdowy
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 od liczby osi,
 dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu,
 rodzaju zawieszenia,
wynosi:

1) od 3,5 do 5,5 ton  588,00 z³,
2) powy¿ej 5,5 do 9 ton  803,00 z³,
3) powy¿ej 9 ton  1.200,00 z³.
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej ponad 12 ton, roczna stawka podatku, w zale¿noci:

Liczba osi

Dopuszczalna masa ca³kowita
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23

17
19
21
23
25

12
25
27
29

25
27
29
31

O jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
2 osie
0,00 z³
135,00 z³
374,00 z³
527,00 z³
3 osie
135,00 z³
235,00 z³
483,00 z³
627,00 z³
966,00 z³
4 i wiêcej osi
627,00 z³
636,00 z³
992,00 z³
1.575,00 z³

3. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
od 3,5 tony do 12 ton  605,00 z³.

Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25

18
25
31

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
135,00 z³
374,00 z³
527,00 z³
1.192,00 z³
235,00 z³
483,00 z³
627,00 z³
966,00 z³
1.501,00 z³
636,00 z³
992,00 z³
1.575,00 z³
2.290,00 z³

4. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów:

Liczba osi
O jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
2 osie
0,00 z³
253,00 z³
533,00 z³

31

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
36,00 z³
458,00 z³
876,00 z³

1.345,00 z³

1.770,00 z³

1.187,00 z³
1.641,00 z³

1.641,00 z³
2.290,00 z³

3 osie
12
40

40

5. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 i
poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego  200,00 z³.

Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

6. Od przyczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego, w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia:

Liczba osi
O jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
1o
0,00 z³
169,00 z³
305,00 z³
2 osie
206,00 z³
584,00 z³
810,00 z³
1.050,00 z³
3 osie
663,00 z³
898,00 z³

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
24,00 z³
305,00 z³
535,00 z³
303,00 z³
810,00 z³
1.230,00 z³
1.619,00 z³
898,00 z³
1.300,00 z³
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7. Od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  401,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.518,00 z³.

redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa
do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2002
na obszarze gminy Gardeja.

§2

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

Rada Gminy obni¿a ustalon¹ wysokoæ podatku od
rodków transportowych przeznaczonych decyzj¹ wójta
na uzupe³nienie stanów etatowych si³ zbrojnych w wysokoci 20%.

§4

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Rutkowski

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr XXX/216/2001 Rady Gminy w
Gardei z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Rutkowski

2230
UCHWA£A Nr II/17/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na
rok podatkowy 2003 na obszarze gminy Gardeja.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i
Nr 113, poz. 984) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z
1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108,
poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680) Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów ustalon¹ na podstawie Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 30 padziernika 2002 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2002 r. (M. P. Nr 51,
poz. 733), która jest przyjmowana jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2003 na obszarze gminy Gardeja z kwoty 33,45 z³otych za 1 q do
kwoty 32,00 z³otych za 1 q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXX/213/2001 Rady Gminy
w Gardei z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie obni¿enia

2231
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci w roku 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984), oraz art. 5 ust. 1, art. 6
ust. 12 art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84, ze zm.: Dz. U. 2002 r. Nr 200, poz. 1683) Rada
Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,49 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków, lub ich
czêci zastêpuj¹cych pomieszczenia piwniczne,w
przypadku jeli ich posiadanie wynika z braku podpiwniczenia w budynku mieszkalnym  dotyczy to
tylko jednego pomieszczenia lub czêci pomieszczenia o pow. do 25 m2  0,49 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹
ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich
czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  17,00 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,00 z³,
5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci  5,67 z³,
6) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie us³ug medycznych  3,46 z³,
7) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
8) od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elekroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków  2% wartoci,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2231, 2232, 2233

 4686 

9) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej gruntów zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami
mieszkalnymi  0,59 z³,
10) od gruntów:
a) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow. 
3,38 z³,
b) pozosta³ych  od 1 m2  0,10 z³.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci s³u¿¹ce zabezpieczeniu potrzeb w zwi¹zku z funkcjonowaniem ochotniczych stra¿y po¿arnych,
2) nieruchomoci zajête na potrzeby dzia³alnoci kulturalnej i sportowej z wyj¹tkiem nieruchomoci lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
3) osoby, które przekaza³y gospodarstwa rolne za emeryturê lub rentê s¹ zwolnione z podatku od nieruchomoci od budynków i gruntów niesklasyfikowanych w
ewidencji gruntów i budynków jako u¿ytki rolne jeli
pozosta³y one po przekazaniu gospodarstwa rolnego,
za wyj¹tkiem budynków lub ich czêci oraz gruntów
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.

2232
UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie poboru podatku rolnego w drodze inkasa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984), i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94
poz. 431 z 1993 r. ze zm.: Dz. U. z 1994 r. Nr 1 poz. 3,
z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137
poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875,
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) Rada Miejska w Kêpicach
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zarz¹dza siê pobór podatku rolnego w drodze inkasa
2. Obowiazki inkasenta powierza siê:
1) so³tysom,
2) innym osobom na podstawie umów zawartych z Burmistrzem Miasta i Gminy
3. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 12%
zainkasowanej kwoty.

§3

§2

Obni¿a siê stawkê nale¿nego podatku o 10% w przypadku je¿eli podatnik dokona wp³aty ca³oci rocznej kwoty
podatku przed terminem I raty podatku tj. do 15 marca
w³¹cznie.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kêpicach.

§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.

1. Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci od osób
wymienionych w art. 6 ust. 6 cytowanej wy¿ej ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych w drodze inkasa
2. Obowi¹zki inkasenta powierza siê:
1) so³tysom,
2) innym osobom na podstawie umów zawartych z Burmistrzem Miasta i Gminy.
3. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 12%
zainkasowanej kwoty.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XXXIX/217/2001 Rady Miejskiej
w Kêpicach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomoci w roku 2002.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski

§4

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski

2233
UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia rocznych stawek podatku od rodków transportu na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 1134 poz. 984), i art. 10 oraz art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.: Nr 200,
poz. 1683) Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportu:
I. Autobusy w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
1) do 15 miejsc w³¹cznie
392,00 z³
2) od 16 do 30 miejsc
720,00 z³
3) powy¿ej 30 miejsc
1.582,00 z³

Poz. 2233, 2234
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II. Od samochodu ciê¿arowego o którym 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
573,00 z³
2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
784,00 z³
3) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
848,00 z³
III.Od samochodu ciê¿arowego o którym mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych w zale¿noci od dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu i liczby osi:
1) pojazd posiadaj¹cy dwie osie:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 15 ton
929,00 z³
b) od 15 ton do 18 ton
1.149,00 z³
2) pojazd posiadaj¹cy trzy osie:
a) od 15 ton do mniej ni¿ 19 ton
1.060,00 z³
b) od 19 ton do mniej ni¿ 23 tony
1.696,00 z³
c) od 23 ton do 26 ton
2.226,00 z³
3) pojazd posiadaj¹cy cztery osie i wiêcej
a) od 23 ton do mniej ni¿ 27 ton
2.120,00 z³
b) od 27 ton do 32 ton
2.215,00 z³
IV. 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:
1) od 3,5 tony do 7 ton w³¹cznie
573,00 z³
2) powy¿ej 7 ton do 9 ton w³¹cznie
784,00 z³
3) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
848,00 z³
V. 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 liczby osi:
1) zespó³ pojazdów posiadaj¹cy dwie osie:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 14 ton
922,00 z³
b) od 14 ton do mniej ni¿ 18 ton
1.367,00 z³
c) od 18 ton do mniej ni¿ 36 ton
1.781,00 z³
d) od 36 ton do 40 ton
2.120,00 z³
2) zespó³ pojazdów posiadaj¹cy trzy osie:
a) od 36 ton do mniej ni¿ 40 ton
1.781,00 z³
b) od 40 ton do 44 ton
2.339,00 z³
VI. Od przyczepy i naczepy o którym mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych  265.00 z³.
VII. Od przyczepy i naczepy o którym mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, w zale¿noci od ³¹cznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej
masy ca³kowitej i liczby osi:
1) pojazdy jednoosiowe:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton
265,00 z³
b) od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton
294,00 z³
c) od 25 ton do 28 ton
515,00 z³
2) pojazdy dwuosiowe:
a) od 23 ton do mniej ni¿ 28 ton
284,00 z³
b) od 28 ton do mniej ni¿ 33 tony
780,00 z³
c) od 33 ton do mniej ni¿ 36 ton
1.185,00 z³
d) od 36 ton do 44 ton
1.560,00 z³
3) pojazdy trzyosiowe:
a) od 36 ton do mniej ni¿ 38 ton
865,00 z³
b) od 38 ton do 44 ton
1.176,00 z³
VIII. Dla pojazdów, których mowa w pkt III, V,VII uchwa³y, wyposa¿onych w zawieszenia pneumatyczne lub
uznane za równowa¿ne, stawka podatku od rodków transportowych wynosi 95% kwot o których
mowa w tych punktach uchwa³y.
Kwotê podatku zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w
górê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi Miasta i
Gminy w Kêpicach.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXIX/220/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia rocznych stawek podatku od rodków transportu na rok 2002.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski

2234
UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984) oraz art. 14 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. z
2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.: Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê roczny podatek od posiadania psów
w wysokoci 20,00 z³ od ka¿dego psa na terenie miasta i
gminy Kêpice.
§2
Poza ustawowymi zwolnieniami kwotê podatku od posiadania psów obni¿a siê:
a) za jednego psa  o 50% z tyt. posiadania psa, dla
osób których jedynym ród³em utrzymania jest renta, emerytura,
b) o 50% po przed³o¿eniu aktualnego zawiadczenia o
szczepieniu psa przeciwko wcieklinie.
§3
Zwalnia siê z podatku od posiadania psów:
a) za jednego psa  emerytów i rencistów otrzymuj¹cych
wiadczenia z tytu³u prowadzenia gospodarstwa rolnego,
b) za jednego psa  osoby których ród³em utrzymania
jest renta lub emerytura, po przed³o¿eniu aktualnego
zawiadczenia o szczepieniu psa przeciwko wcieklinie.
§4
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w § 1 i § 2 je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po
dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§5
Podatek jest p³atny z góry bez wezwania w terminie do

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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31 marca roku podatkowego, lub w ci¹gu dwóch tygodni od nabycia psa.

3.Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso ustala siê kwot¹
10% pobranych op³at.

§6

§3

1. Zarz¹dza siê pobór podatku od psów w drodze inkasa.
2. Obowi¹zki inkasenta powierza siê:
1) so³tysom,
2) innym osobom na podstawie umów zawartych z Burmistrzem Miasta i Gminy.
3. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 12%
zainkasowanej kwoty.

Przy sprzeda¿y materia³ów pirotechnicznych podwy¿sza siê op³atê targow¹ o 50 %.

§7

§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy
§8

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Traci moc uchwa³a Nr XXXIX/219/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów na
rok 2002.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.

§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski

2235
UCHWA£A Nr III/18/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 11grudnia 2002 r.
w sprawie stawek op³aty targowej na rok 2003 i poboru op³aty w formie inkasa na terenie gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113 poz. 984) oraz art. 19 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683)
Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej na rok 2003
w nastêpuj¹cej wysokoci:
 przy sprzeda¿y z samochodu ciê¿arowego pow. 2,5
t  58,00 z³,
 przy sprzeda¿y z samochodu dostawczego do 2,5
ton  46,00 z³,
 przy sprzeda¿y samochodu osobowego  28,00 z³,
 przy sprzeda¿y z rêki  17,00 z³,
 przy sprzeda¿y z namiotu i straganów  28,00 z³,
 dla rolników i dzia³kowców zbywaj¹cych p³ody rolne z w³asnych upraw  2,00 z³.
§2
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami op³aty targowej bêd¹:
 so³tysi,
 inne osoby na podstawie umów zawartych z Burmistrzem Miasta i Gminy.

§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXIX/225/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie stawek op³aty targowej na 2002 r.
i poboru op³aty w formie inkasa na terenie gminy.

§6

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski

2236
UCHWA£A Nr III/19/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia11 grudnia 2002 r.
w sprawie wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 6 ust. 6, ust 9 pkt 1 i ust 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 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 w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory formularzy zawieraj¹ce informacje
do celów podatku od nieruchomoci:
1) dla osób fizycznych  Za³¹cznik Nr 1*,
2) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych  Za³¹cznik Nr 2 *.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski
*) Za³¹czników Nr 1,2 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miejskim.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2237

§2

UCHWA£A Nr III/20/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 11 grudnia 2002 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.

w sprawie wzorów formularzy do celów podatku rolnego.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.

Na podstawie art. 6a ust. 5, 8 i 11 ustawy o podatku
rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, ze zm.: Dz. U.
z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r.
Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681,
z 2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Nr 200 poz. 1680) Rada
Miejska w Kepicach uchwala, co nastêpuje:

§3

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski

§1
Okrela siê wzory formularzy zawieraj¹ce informacje
do celów podatku lenego:
1) dla osób fizycznych  Za³¹cznik Nr 1*,
2) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych  Za³¹cznik Nr 2*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski

2238
UCHWA£A Nr III/21/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie wzorów formularzy do celów podatku lenego.
Na podstawie art. 6 ust. 2, ust. 5 pkt 1 i ust. 9 ustawy
z dnia 30 pa¿dziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U.
Nr 200 poz. 1682) Rada Miejska w Kepicach uchwala, co
nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory formularzy zawieraj¹ce informacje
do celów podatku lenego:
1) dla osób fizycznych  Za³¹cznik Nr 1*,
2) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych  Za³¹cznik Nr 2*.

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

2239
UCHWA£A Nr II/17/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i 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, Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni  0,50 z³,
b) pod jeziorami, zajête na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
 2,57 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,10 z³,
2) 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  9,51
z³,
c) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1
m2 powierzchni u¿ytkowej  8,06 z³,
d) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
 3,46 z³,
e) od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  3,20 z³,
3) od budowli okrelonych na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych  2% ich wartoci.
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§2
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci zak³ady i jednostki bud¿etowe finansowane z bud¿etu gminy.
2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci w roku 2003
grunty pod wysypiskiem odpadów sta³ych oraz budynki znajduj¹ce siê na tych gruntach.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Nacel

go dla osób fizycznych, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5 do niniejszej uchwa³y*.
§6
Okrela siê wzór informacji w sprawie podatku lenego dla osób fizycznych, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 6 do niniejszej uchwa³y*.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Nacel

2240
UCHWA£A Nr II/18/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i 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,
Nr 200, poz. 1683), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 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, z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w
tym spó³ek nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Okrela siê wzór deklaracji na podatek rolny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó³ek nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§3
Okrela siê wzór deklaracji na podatek leny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó³ek nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y*.
§4
Okrela siê wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci dla osób fizycznych, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 4 do niniejszej uchwa³y*.
§5
Okrela siê wzór informacji w sprawie podatku rolne*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

2241
UCHWA£A Nr II/19/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
i Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  514 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  854 z³,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  1.028 z³.
2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) o liczbie osi  dwie:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 15
ton  1.400 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton  1.500 z³,
b) o liczbie osi  trzy:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 19
ton  1.250 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 19 ton, a mniejszej ni¿ 25
ton  1.600 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton  1.750 z³,
c) o liczbie osi  cztery i wiêcej:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 tony, a mniejszej ni¿ 27
ton  1.450 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 27 ton, a mniejszej ni¿ 31
tony  1.860 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton  1.920 z³.
3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) o liczbie osi  dwie:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 15
ton  1.680 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton  1.730 z³,
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b) o liczbie osi  trzy:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 19
ton  1.360 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 19 ton, a mniejszej ni¿ 25
ton  1.825 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 25  1.876 z³,
c) o liczbie osi  cztery i wiêcej:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 tony, a mniejszej ni¿ 27
ton  1.600 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 27 ton, a mniejszej ni¿ 31
tony  2.207 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton  2.270 z³.
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton  854 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1.028 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.198 z³.
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) o liczbie osi  dwie:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 25
ton  1.000 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i mniejszej ni¿ 31
ton  1.427 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton  1.750 z³,
b) o liczbie osi  trzy:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 40
ton  1.370 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton  1.891 z³.
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z
innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) o liczbie osi  dwie:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 25
ton  1.093 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i mniejszej ni¿ 31
ton  1.749 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton  1.784 z³,
b) o liczbie osi  trzy:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 40
ton  1.819 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton  2.248 z³.
Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego  1.000 z³.
Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) o liczbie osi  jedna:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 25
ton  777 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton  838 z³,
b) o liczbie osi  dwie:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 tony i mniejszej ni¿ 33
tony  965 z³,
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 równej lub wy¿szej ni¿ 33 tony i mniejszej ni¿ 38
ton  1.027 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton  1.382 z³,
c) o liczbie osi  trzy:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszy ni¿ 38
ton  1.293 z³,
 równej lub wy¿ej ni¿ 38 ton  1.329 z³.
9. Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) o liczbie osi  jedna:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 25
ton  838 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton  943 z³,
b) o liczbie osi  dwie:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 33
tony  1.068 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 33 tony i mniejszej ni¿ 38
ton  1.182 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton  1.621 z³,
c) o liczbie osi  trzy:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton mniejszej ni¿ 38
ton  1.430 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton  1.470 z³,
10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1.439,20 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.819,56 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Nacel

2242
UCHWA£A Nr III/16/02
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271), art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; Nr 200, poz. 1683) Rada
Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê roczne stawki podatku od rodków transportowych:
1) od samochodu ciê¿arowego, o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  550 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  950 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.150 z³,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2242, 2243, 2244

 4692 

2) od samochodu ciê¿arowego, o liczbie osi  dwie i
wiêcej, ka¿dym rodzaju zawieszenia oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  2.200 z³,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  1.250 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  1.300 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.350 z³,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o liczbie osi
 dwie i wiêcej, ka¿dym rodzaju zawieszenia oraz
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1.700 z³,
b) powy¿ej 36 ton  2.250 z³,
5) od przyczepy i naczepy (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton  600 z³,
6) od przyczepy i naczepy (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego),o liczbie osi  dwie i wiêcej, ka¿dym rodzaju zawieszenia oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1.200 z³,
b) powy¿ej 36 ton  1.600 z³,
7) od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc w³¹cznie  450 z³,
b) powy¿ej 15 do 30 miejsc w³¹cznie  900 z³,
c) powy¿ej 30 miejsc  1.600 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 od 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)  900 z³,
 lit. c)  1.100 z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 3:
 lit. a)  1.200 z³,
 lit. b)  1.250 z³,
 lit. c)  1.300 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 5:
 lit. a)  550 z³,
d) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 7:
 lit. a)  400 z³,
 lit. b)  850 z³,
 lit. c)  1.550 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska

2243
UCHWA£A Nr III/18/02
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie wzoru formularzy na podatek leny.
Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984; Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska w S³upsku
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku lenego
 IL -1, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku
lenym, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y*.
2. Ustala siê wzór deklaracji na podatek leny  DL-1, o
której mowa w art. 6 ust. 5 ustawy o podatku lenym,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska

2244
UCHWA£A Nr III/19/02
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie wzoru formularzy na podatek rolny.
Na podstawie: art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431;
z 1994 r. Nr 1, poz. 3.; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r.
Nr 43, poz. 272; Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108,
poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680), art. 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; Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984; Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska w S³upsku
uchwala, co nastêpuje:

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

1. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku rolnego
 IR-1, o której mowa w art. 6a ust. 5 ustawy o podatku
rolnym, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y*.
2. Ustala siê wzór deklaracji na podatek rolny  DR-1, o
której mowa w art. 6a ust. 8 ustawy o podatku rolnym,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska

2245
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Gminy Stegna
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz wzoru informacji o nieruchomoci
i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomoci
Na podstawie art. 5, art. 6 ust. 6 i 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 ze zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.)
Rada Gminy Stegna uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê roczn¹ stawkê podatku od nieruchomoci
w wysokoci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,51 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ 14,60 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków wykorzystanych do prowadzenia sezonowej dzia³alnoci
gospodarczej  w okresie od 1 padziernika do 31
marca 10,00 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,06 z³,
5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci 5,78 z³,
6) od 1 m2 powierzchni budynków gospodarczych wykorzystywanych na cele bytowe przez mieszkañców
gminy 3,00 z³,
7) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych,
*) Za³¹czników Nr 1,2 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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8) od 1 m2 budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wiadczenia us³ug medycznych 3,46 z³,
9) od 1 m 2 powierzchni gruntów
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ 0,62 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,38 z³,
c) terenów rekreacyjno-wypoczynkowych  nie zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ 0,30 z³,
d) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni 0,20 z³,
e) gruntów stanowi¹cych w³asnoæ emerytów i rencistów 0,15 z³.
§2
1. Ustala siê wzór informacji o nieruchomoci i obiektach
budowlanych sk³adanych przez osoby fizyczne stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
2. Ustala siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci sk³adanych przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej, jednostki
organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych
stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXXI/266/2001 Rady Gminy Stegna z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz wzoru
wykazu nieruchomoci i deklaracji na podatek.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie do podatku w 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. D¹bska

2246
UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Gminy Stegna
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Stegna uchwala,
co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) miejsca kultu religijnego i cmentarze,
2) budynki inwentarskie (obora, stodo³a, spichlerz) w³acicieli, których g³ówne ród³o utrzymania stanowi renta lub emerytura z tytu³u prowadzenia gospodarstwa
rolnego z wyj¹tkiem zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
*) Za³¹czników Nr 1,2 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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3) budynek mieszkalny zwi¹zany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego przez osobê fizyczn¹, usytuowany na
siedlisku wchodz¹cym w sk³ad gospodarstwa rolnego, w którym w³aciciele gospodarstwa rolnego zamieszkuj¹ na sta³e,
4) grunty wchodz¹ce w sk³ad gospodarstw rolnych oznaczone nastêpuj¹cymi kodami u¿ytkowania gruntów:
a) Tr  tereny ró¿ne,
b) dr  drogi,
5) nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ (wspó³w³asnoæ)
komunaln¹ Gminy Stegna zwi¹zane z dzia³alnoci¹ stra¿y po¿arnej, dzia³alnoci¹ sportow¹, kulturaln¹, w zakresie opieki spo³ecznej i warsztatów terapii zajêciowej
6) nieruchomoci i budowle stanowi¹ce w³asnoæ komunaln¹ Gminy Stegna lub zwi¹zków miêdzygminnych
do których nale¿y Gmina Stegna, zwi¹zanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb ludnoci w zakresie: kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych,
7) nieruchomoci i ich czêci, które stanowi¹ w³asnoæ
komunaln¹ Gminy Stegna nie rozdysponowane na
rzecz innych podmiotów.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXI/266/2001 Rady Gminy Stegna z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia
zwolnieñ w podatku od nieruchomoci oraz uchwa³a Nr
XXXIII/298/2002 z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie
zmiany uchwa³y Rady Gminy Stegna w sprawie wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci w
2002 r..

§2
Ustala siê wzór informacji o gruntach na podatek rolny sk³adany przez osoby fizyczne, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXXI/271/2001 Rady Gminy Stegna z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji na podatek rolny.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. D¹bska

2248
UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Gminy Stegna
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie 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.) 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.) Rada Gminy Stegna uchwala nastêpuj¹ce stawki w podatku od rodków transportowych:
§1

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie do podatku w 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. D¹bska

2247
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Gminy Stegna
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny
i wzoru informacji o gruntach.
Na podstawie art. 6a ust. 5 i 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzór deklaracji na podatek rolny sk³adany
przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadaj¹cy osobowoci prawnej, jednostki organizacyjne
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz jednostki
organizacyjne Lasów Pañstwowych stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.

1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy:
1) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w
art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o masie ca³kowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton  550 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton  760 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1 200 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w
art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o masie ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton  wg
za³¹cznika Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton  1 200 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton  1 300 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1 400 z³,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów  wg. za³¹cznika Nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, których
³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton (z wy*) Za³¹czników Nr 1,2 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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j¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego)
 1 100 z³,
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹  wg za³¹cznika Nr 3 do
uchwa³y,
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  800 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1 500 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 od rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych uwzglêdniaj¹c
ich wp³yw na rodowisko naturalne okrela siê w wysokoci:
a) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 1:
 lit. a)  350 z³,
 lit. b)  550 z³,
 lit. c)  1 000 z³,

b) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 3:
 lit. a)  1 100 z³,
 lit. b)  1 200 z³,
 lit. c)  1 300 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 5  1 000 z³,
d) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 7:
 lit. a)  600 z³,
 lit. b)  1 300 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr XXXI/273/2001
z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wysokoci stawek
podatku od rodków transportowych
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie do podatku w 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. D¹bska
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/15/2002
Rady Gminy Stegna
z dnia 11 grudnia 2002 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 2 uchwa³y
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita (w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym z a równowa¿ne
Stawka podatkowa (w z³otych)
3
Dwie osie
1250
1250
1300
1350
Trzy osie
1300
1400
1500
1600
1700
1800
Cztery osie i wiêcej
1800
1850
1900
1950
2000

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
Stawka podatkowa (w z³otych)
4
1250
1300
1350
1400
1400
1500
1600
1700
1800
1900
1850
1900
1950
2000
2100
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/15/2002
Rady Gminy Stegna
z dnia 11 grudnia 2002 r.
Stawki podatkowe dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 4 uchwa³y
Masa ca³kowita zespo³u pojazdów; ci¹gnik
siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
Stawka podatkowa (w z³otych)
3
Dwie osie
1400
1450
1500
1600
Trzy osie
1750
1900

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
Stawka podatkowa (w z³otych)
4
1450
1500
1600
1700
1900
2220

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr III/15/2002
Rady Gminy Stegna
z dnia 11 grudnia 2002 r.
Stawki podatkowe dla pojazdów okrelonych w § 1 ust. 1 pkt 6
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
Stawka podatkowa (w z³otych)
3
Jedna o
1100
1110
1150
Dwie osie
1200
1250
1300
1350
Trzy osie
1400
1500

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
Stawka podatkowa (w z³otych)
4
1110
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1500
1600

2249

§1

UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Gminy Stegna
z dnia 11 grudnia 2002 r.

Okrela siê dzienne stawki op³aty targowej w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) w okresie od 01.01  14.06
10,00 z³
2) w okresie od 15.06  31.08
35,00 z³
3) w okresie od 01.09  31.12
10,00 z³

w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy
Stegna uchwala, co nastêpuje:

§2
Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
§3
Inkasentami op³aty targowej bêd¹ so³tysi.
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§4

Ustala siê wynagrodzenie za inkaso op³aty targowej w
wysokoci 10% od zainkasowanej kwoty.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. D¹bska

2250
UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Gminy Stegna
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej, ustalenia wysokoci stawek tej op³aty i sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) 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.) Rada Gminy
Stegna uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci
urzêdowe wykonywane przez Urz¹d Gminy w Stegnie
okrelone w § 2 niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê wysokoæ op³aty administracyjnej:
1) za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  70,00 z³,
2) za sporz¹dzenie testamentu allograficznego przez Wójta
Gminy lub Sekretarza Gminy  15,00 z³.
§3
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê na rachunek Urzêdu Gminy w Banku Spó³dzielczym w Stegnie Nr konta
83080001-550-36011-11/1

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze
zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej od osób
fizycznych przebywaj¹cych czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowociach: Stegna, Junoszyno, Jantar i Mikoszewo
w wysokoci:
1) w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia:
a) od dzieci do lat 7 oraz dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej
siê 0,80 z³,
b) od pozosta³ych 1,50 z³,
2) w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca i od 1 wrzenia do 15 wrzenia:
a) od dzieci do lat 7 oraz dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej
siê 0,50 z³,
b) od pozosta³ych 1,00 z³.
2. Zwalnia siê z op³aty miejscowej zorganizowane grupy
dzieci, m³odzie¿y i doros³ych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoci i ich opiekunów.
§2
Zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze inkasa przy zameldowaniu w terminie jednej doby po przybyciu do miejscowoci o której mowa w § 1.
§3
Inkasentami op³aty miejscowej bêd¹ osoby wskazane
przez w³acicieli orodków wczasowych i kwater prywatnych, z którymi zawarte bêd¹ umowy cywilno-prawne.
§4
Ustala siê prowizjê dla inkasenta op³aty miejscowej w
wysokoci 10% kwoty zainkasowanej.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. D¹bska

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. D¹bska

2251
UCHWA£A Nr III/18/2002
Rady Gminy Stegna
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty miejscowej, terminów p³atnoci, zwolnieñ od tej op³aty, sposobu jej poboru, inkasentów oraz okrelenia wysokoci
wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 i

2252
UCHWA£A Nr III/19/2002
Rady Gminy Stegna
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadanych psów oraz okrelenia terminu p³atnoci, inkasentów i okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso tego podatku.
Na podstawie art. 14 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy
Stegna uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
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§1

2254

Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 35,00 z³ od ka¿dego psa.

UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 11 grudnia 2002 r.

§2
Podatek od posiadania psów jest p³atny w terminie do
31 marca ka¿dego roku.
§3
1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w
drodze inkasa.
2. Inkasentami podatku od posiadania psów s¹ so³tysi.

w sprawie ustalenia na rok 2003 wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów
i op³aty administracyjnej oraz uregulowania niektórych
innych spraw zwi¹zanych z ich poborem.

Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokoci 20% od zainkasowanej kwoty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz
art. 42 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. 1, art. 7 ust. 3, art. 14, art. 18, art. 19 ust. 1
lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze. zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§5

§1

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

1. Stawki podatku od nieruchomoci na rok 2003 wynosz¹ rocznie:
a) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,45 z³,
b) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  z zastrze¿eniem
pkt c-e  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  16,50 z³,
c) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie stolarstwa
 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  11,00 z³,
d) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  8,06 z³,
e) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,46 z³,
f) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  3,70 z³,
g) od budowli s³u¿¹cych do produkcji i przesy³u wody
oraz do odprowadzania i oczyszczania cieków  od
wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i
ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych 
1%,
h) od pozosta³ych budowli  od wartoci okrelonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych  2%,
i) od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowana w ewidencji gruntów i budynków  od 1 m2
powierzchni  0,60 z³,
j) od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1
ha powierzchni  3,38 z³,
k) od pozosta³ych gruntów  od 1 m2 powierzchni 
0,15 z³.
2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
a) budynki mieszkalne wchodz¹ce w sk³ad indywidualnych gospodarstw rolnych,
b) budynki lub ich czêci, budowle oraz grunty zajête i
bezporednio u¿ytkowane przez jednostki organizacyjne gminy oraz ochotnicze stra¿e po¿arne.

§4

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. D¹bska

2253
UCHWA£A Nr III/20/2002
Rady Gminy Stegna
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzoru informacji o lasach i deklaracji na podatek leny.
Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 9 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. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzór informacji o lasach na podatek leny
sk³adany przez osoby fizyczne, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
do niniejszej uchwa³y*.
§2
Ustala siê wzór deklaracji na podatek leny sk³adany
przez osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spó³ki, nie posiadaj¹cy osobowoci prawnej, jednostki organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz
jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie do podatku w 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. D¹bska

*) Za³¹czników Nr 1,2 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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3. Nale¿noci z tytu³u podatku od nieruchomoci p³atne
s¹ w ustalonych terminach do kasy lub na rachunek
Urzêdu Gminy albo u so³tysa.
§2
1. Stawka roczna podatku od posiadania psów wynosi
37 z³ od ka¿dego psa.
2. Podatek okrelony w ust. 1 p³atny jest z góry, bez wezwania, w terminie do dnia 31 marca 2003 r. lub w terminie 14 dni od daty wejcia w posiadanie psa. Je¿eli
w³aciciel psa wszed³ w jego posiadanie po dniu 30
czerwca roku podatkowego, p³aci podatek w wysokoci po³owy stawki okrelonej w ust. 1.
3. Nale¿noæ z tytu³u podatku od posiadania psów p³atna jest do kasy lub na rachunek Urzêdu Gminy albo u
so³tysa.
§3
1. Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za wykonanie
nastêpuj¹cych czynnoci urzêdowych:
1.1.Za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cego terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe  60 z³.
1.2. Za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cego terenów
upraw rolniczych i ogrodniczych  40 z³.
1.3.Za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cego pozosta³ych terenów  120 z³.
1.4.Za uzgodnienie projektu w zakresie przebiegu w
drogach i dzia³kach gminnych sieci wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, gazowych  50 z³.
1.5.Za uzgodnienie projektu w zakresie przebiegu w
drogach i dzia³kach gminnych sieci energetycznych, telekomunikacyjnych  100 z³.
1.6.za uzgodnienie projektu sieci drogowych dla nowotworzonych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzglêdnieniem istniej¹cej infrastruktury i dróg gminnych  100 z³.
1.7.za uzgodnienie lokalizacji wjazdu na drogê gminn¹
 30 z³.
2. Obowi¹zek zap³aty op³aty administracyjnej powstaje z
chwil¹ wyst¹pienia z wnioskiem o dokonanie czynnoci urzêdowej, a je¿eli w wyniku tej czynnoci ma byæ
wydany dokument  z chwil¹ wydania tego dokumentu.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Trzeciak

2255
UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ rocznych stawek w podatku od
rodków transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:
 wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  480,
 wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  540,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w
urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  540,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony
w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  600,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
 wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  800,
 wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  900,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w
urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  900,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony
w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1.000,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton:
 wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  960,
 wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1.080,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w
urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1.080,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony
w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1.200.
2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 12 ton do 18 ton w³¹cznie:
 liczba osi  dwie  480,
 liczba osi  trzy  320,
b) powy¿ej 18 ton do 26 ton w³¹cznie:
 liczba osi  trzy  880,
 liczba osi  cztery i wiêcej  580,
c) powy¿ej 26 ton:
 liczba osi  cztery i wiêcej  1.440.
3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 12 ton do 18 ton w³¹cznie:
 liczba osi  dwie  1.085,
 liczba osi  trzy  540,
b) powy¿ej 18 ton do 26 ton w³¹cznie
 liczba osi  trzy  1.365,
 liczba osi  cztery i wiêcej  905,
c) powy¿ej 26 ton:
 liczba osi  cztery i wiêcej  2.125.
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
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a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:
 wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  800,
 wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  900,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  900,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony w
urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1.000,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
 wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  960,
 wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1.080,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1.080,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony w
urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1.200,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton:
 wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1.120,
 wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1.260,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1.260,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony w
urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1.400.
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 18 ton w³¹cznie:
 liczba osi  dwie 330
b) powy¿ej 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 liczba osi  dwie 1.230
c) powy¿ej 36 ton:
 liczba osi  dwie 1.330
 liczba osi  trzy 1.500
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z
innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 18 ton w³¹cznie:
 liczba osi  dwie 420
b) powy¿ej 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 liczba osi  dwie 1.680
c) powy¿ej 36 ton:
 liczba osi  dwie 1.780
 liczba osi  trzy 2.210
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 a poni¿ej 12 ton
 wiek pojazdu do 10 lat315
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat 350
Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 18 ton w³¹cznie:
 liczba osi  jedna 200
b) powy¿ej 18 ton do 36 ton w³¹cznie:

 liczba osi  jedna  280,
 liczba osi  dwie  740,
c) powy¿ej 36 ton:
 liczba osi  dwie  995,
 liczba osi  trzy  820.
9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) od 12 ton do 18 ton w³¹cznie:
 liczba osi  jedna  280,
b) powy¿ej 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 liczba osi  jedna  490,
 liczba osi  dwie  1.120,
c) powy¿ej 36 ton:
 liczba osi  dwie 1.475,
 liczba osi  trzy  1.110.
10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc:
 wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  680,
 wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  765,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w
urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  765,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony w
urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  850,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc:
 wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1.200,
 wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1.350,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w
urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1.350,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony w
urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1.500.
§2
1. Dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton okrelonych w
§ 1 pkt 1, zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego,
stawki podatku zmniejsza siê i okrela w wysokoci:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:
 wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  240,
 wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  270,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  270,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony w
urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  300,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
 wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  400,
 wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  450,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  450,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony w
urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  500,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton:
 wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  480,
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 wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹dzenia
chroni¹ce rodowisko  540,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  540,
 wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  600.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 roku
po jej uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Trzeciak

2256
UCHWA£A Nr III/18/2002
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie: podatku od nieruchomoci, podatku rolnego, podatku lenego oraz wzorów deklaracji na podatek: od nieruchomoci, rolny, leny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 9 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002. Nr 9, poz. 84 ze
zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze
zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r.
o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wzór informacji w sprawie:
a) podatku od nieruchomoci  stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do uchwa³y*,
b) podatku rolnego  stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y*,
c) podatku lenego  stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do
uchwa³y*.
2. Ustala siê wzór deklaracji na:
a) podatek od nieruchomoci  stanowi¹cy za³¹cznik
nr 4 do uchwa³y*,
b) podatek rolny  stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do uchwa³y*,
c) podatek leny  stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

Dziennik Urzêdowy
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po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Trzeciak

2257
UCHWA£A Nr III/20/2002
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia na terenie Gminy liczby punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y oraz zasad usytuowania na terenie gminy Pruszcz Gdañski miejsc
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 12 ustawy
z dnia 26 padziernika 1982r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. w Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1231 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie Gminy Pruszcz Gdañski liczbê
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y na 60.
§2
1. Punkt sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
nie mo¿e byæ usytuowany:
a) na dzia³ce, na której znajduje siê budynek:
 szko³y podstawowej, gimnazjum,
 szko³y ponadgimnazjalnej,
 przedszkola, placówki wychowawczej i kulturalnej,
 obiektu kultu religijnego,
b) na cmentarzach.
2. Zabrania siê sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych w miejscach wymienionych w
art. 14 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XLVI/20/98 Rady Gminy Pruszcz
Gdañski z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie ustalenia na
terenie Gminy liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y oraz zasad usytuowania na terenie gminy
Pruszcz Gdañski miejsc i warunków sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
§4
Wydanie zezwolenia na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych na podstawie dotychczasowych
uchwa³ Rady Gminy zachowuj¹ wa¿noæ do czasu up³ywu terminu okrelonego w zezwoleniu.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
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szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Trzeciak

2258
UCHWA£A Nr III/10/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów i op³aty administracyjnej oraz uregulowania niektórych innych
spraw zwi¹zanych z ich poborem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 7
ust. 3 w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 i 2, art. 14, art. 18 i art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200,
poz. 1683) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci okrela
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Nale¿noci z tytu³u podatku od nieruchomoci p³atne
s¹ w ustalonych przepisami prawa terminach do kasy lub
na rachunek Urzêdu Miasta Pruszcz Gdañski.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci grunty oraz
budynki lub ich czêci, za wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, zajête na:
 prowadzenie dzia³alnoci kulturalnej w rozumieniu
ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z pón. zm.),
 prowadzenie dzia³alnoci w zakresie kultury fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 19 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z
pón. zm.).
§3
Podatek od posiadania psa p³atny jest bez wezwania
w terminie do 31 marca, a w przypadku nabycia psa w
terminie dwóch tygodni od momentu, w którym zaistnia³y okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie obowi¹zku podatkowego.
Stawkê roczn¹ podatku od ka¿dego posiadanego przez
mieszkañca Pruszcza Gdañskiego psa okrela za³¹cznik
nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§4
Nie pobiera siê podatku od posiadaczy szczeni¹t w wieku do 8 tygodni.
§5
Wysokoæ op³at administracyjnych okrela za³¹cznik
nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§6
Traci moc uchwa³a Nr XL/304/2001 r. Rady Miasta
Pruszcz Gdañski z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie
ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci,
podatku od posiadania psów i op³aty administracyjnej
oraz uregulowania niektórych innych spraw zwi¹zanych
z ich poborem.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/10/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 11 grudnia 2002 r.
Podatek od nieruchomoci  stawki na 2003 r.
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,46 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej 15,56 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 7,68 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
4. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wiadczenia us³ug
medycznych 3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
5. Od pozosta³ych budynków 5,32 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
5a. Od gara¿y 4,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
6. Od budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie
przepisów o podatkach dochodowych.
7. Od 1 m2 powierzchni gruntów:
 zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków 0,58 z³,
 pozosta³ych 0,15 z³.
8. Stawka podatku od nieruchomoci od budynków lub
ich czêci, w których osoby rozpoczynaj¹ dzia³alnoæ
gospodarcz¹ na terenie Miasta, o ile w ostatnim roku
obrotowym takiej dzia³alnoci na terenie Miasta nie prowadzi³y i nie s¹ postawione w stan likwidacji lub upad³oci wynosi 8,66 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
9. Stawka podatku od nieruchomoci, okrelona pkt 2 wynosi 8,66 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej w pierwszym i drugim roku powstania obowi¹zku podatkowego od nowych obiektów lub ich czêci zwi¹zanych z
prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, które po zakoñczeniu inwestycji zosta³y wprowadzone do eksploatacji. Stawka nie dotyczy obiektów istniej¹cych lub
ich czêci, dla których zmieniono funkcjê, rodzaj dzia³alnoci lub nast¹pi³a zmiana w³aciciela.
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10. Stawka podatku od nieruchomoci okrelona w pkt 2
wynosi 8,66 z³. od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej od
budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ w ni¿ej wymienionych bran¿ach:
 szewstwo naprawkowe,
 maglowanie.
11. W przypadku jednoczesnego spe³nienia przez podatnika przes³anek z pkt 8 i 9 stosuje siê jedn¹ stawkê
podatkow¹.
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr III/10/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 11 grudnia 2002 r.
Stawka roczna podatku od ka¿dego posiadanego przez
mieszkañca Miasta Pruszcz Gdañski psa wynosi 33,00 z³.
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr III/10/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 11 grudnia 2002 r.
Wysokoæ op³aty administracyjnej
obowi¹zuj¹cej w 2003 r.
1. Za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cego:
 terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 95,00 z³,
 pozosta³ych terenów 182,00 z³.
2. Za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbêdnego dla wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotycz¹cego:
 pozosta³ych inwestycji 182,00 z³,
 za wydanie opinii dotycz¹cej zgodnoci proponowanego podzia³u nieruchomoci z ustaleniami planu miejscowego 121,00 z³.

2259
UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw zwi¹zanych z jej poborem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z
art. 15 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, Nr 200, poz. 1683) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od sprzeda¿y dokonywanej w miejscach wyznaczonych przez Radê
Miasta Pruszcz Gdañski zwan¹ dalej Rad¹ w wysokoci
okrelonej w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

1. Op³atê targow¹ pobiera siê niezale¿nie od nale¿noci
przewidzianych w odrêbnych przepisach za korzystanie z urz¹dzeñ targowych oraz za inne us³ugi wiadczone przez prowadz¹cego targowisko.
2. Targowiskiem w rozumieniu niniejszej uchwa³y s¹
wszelkie miejsca wyznaczone przez Radê Miasta
Pruszcz Gdañski, w których prowadzony jest handel z
zastrze¿eniem ust. 3.
3. Op³acie targowej nie podlega sprzeda¿ dokonywana
w budynkach lub czêciach budynków, z wyj¹tkiem targowisk pod dachem oraz hal u¿ywanych do targów,
aukcji i wystaw.
§3
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
poprzez inkasentów bêd¹cych osobami fizycznymi,
osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie
posiadaj¹cymi osobowoci prawnej, w tym podmiotami zarz¹dzaj¹cymi targowiskami.
2. Inkasent dokonuje inkasa na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Pruszcza Gdañskiego.
§4
1. Inkasentom ustala siê wynagrodzenie w wysokoci do
10% pobranej op³aty plus nale¿ny od prowizji podatek
VAT.
2. Szczegó³owe zasady rozliczania i rodzaj druków stosowanych przez inkasentów okrela umowa zawarta
miêdzy Burmistrzem Pruszcza Gdañskiego a inkasentem.
§5
Dowód uiszczenia dziennej op³aty targowej winien byæ
wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowoci prawnej, dokonuj¹cej sprzeda¿y zgodnie z § 1 uchwa³y.
§6
Op³atê targow¹ od stoisk handlowych zajmuj¹cych siê
sprzeda¿¹ okazjonaln¹ (znicze nagrobkowe, kwiaty, choinki) nale¿y uiszczaæ w kasie Urzêdu Miasta Pruszcz Gdañski.
§7
Traci moc uchwa³a Nr XL/305/2001 r. z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty
targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw
zwi¹zanych z ich poborem.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/11/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 11 grudnia 2002 r.

Poz. 2259, 2260
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/12/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 11 grudnia 2002 r.

Wysokoæ op³aty targowej ustalonej na 2003 r.

Roczne stawki podatku od rodków transportowych

1. Na targowiskach miejskich:
a) od stoiska handlowego przenonego:
do 1 m2  2,60 z³,
od 1 m2  6,50 z³,
b) od stoiska handlowego sta³ego:
stó³  6,50 z³,
c) od stoiska handlowego z dowolnym pojazdem mechanicznym:
do 0,7 t  5,20 z³,
od 0,7 t do 2 t  7,80 z³,
powy¿ej 2 t  20,00 z³.
2. W miejscach, na których prowadzona jest okazjonalna
dzia³alnoæ handlowa:
do 1 m2  6,50 z³,
od 1 m2  9,10 z³.
3. W miejscach przeznaczonych na prowadzenie gie³dy
samochodowej:
 14,50 z³ od osoby handluj¹cej.

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
600,- z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
1.000,- z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.200,- z³
d) od 12 ton
2.290,- z³
2) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1.400,- z³
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.770,- z³
powy¿ej 36 ton
2.290,- z³
3) od autobusu w zale¿noci od iloci miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
700,- z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.500,- z³
4) od przyczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
1.000,- z³
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.118,- z³
c) powy¿ej 36 ton
1.472,- z³
5) od naczepy z dwiema osiami jezdnymi, która ³¹cznie z
pojazdem silnikowym posiada masê ca³kowit¹ powy¿ej 36 ton:
1.472,- z³
6) od pozosta³ych naczep:
1.118,- z³

2260
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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 i Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz. 1683) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Roczne stawki podatku od rodków transportowych
zarejestrowanych na terenie Miasta Pruszcz Gdañski
okrela za³¹cznik nr 1.
2. Roczne stawki dla pojazdów posiadaj¹cych katalizatory okrela za³¹cznik nr 2.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Miasta Pruszcz Gdañski
Nr XL/306/2001 z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych oraz uregulowania niektórych innych spraw zwi¹zanych z ich poborem.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr III/12/ 2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 11 grudnia 2002 r.
Roczne stawki podatku od rodków transportowych
dla pojazdów posiadaj¹cych katalizatory
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
500,- z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
900,- z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.100,- z³
d) od 12 ton
2.124,-z³
2. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1.300,- z³
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.678,- z³
c) powy¿ej 36 ton
2.207,- z³
3. Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
600,- z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.400,- z³
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2261
UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotycz¹cych podatku od nieruchomoci i podatku rolnego, sk³adanych przez osoby fizyczne i prawne
w okolicznociach uzasadniaj¹cych powstanie albo wyganiêcie obowi¹zku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia maj¹cego wp³yw na wysokoæ opodatkowania
w danym roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) 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,
Nr 200, poz. 1683) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431, zm. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108,
poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzór informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku od nieruchomoci stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y*.
§2
Ustala siê wzór deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku od nieruchomoci stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y*.
§3
Ustala siê wzór informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku rolnego stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y*.
§4
Ustala siê wzór deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku rolnego stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y*.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski

2262
UCHWA£A Nr II/7/02
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci na rok 2003 oraz
wprowadzenia zwolnieñ w tym podatku.
*) Za³¹czników Nr 1-4 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 5 ust. 1 oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200,
poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nieruchomoci na rok 2003:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci powierzchni u¿ytkowej 0,45 z³ od 1 m2,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 15,00 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,02 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych  3,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budynków lub ich czêci pozosta³ych  5,03 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  0,51 z³ od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -2,93 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0,05 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci lub ich czêci zajête na prowadzenie
dzia³alnoci kulturalnej,
2) budynki i budowle u¿ytecznoci publicznej stanowi¹ce w³asnoæ gminy,
3) budynki b¹d lokale mieszkalne, u¿ytkowe i gospodarcze (w tym s³u¿¹ce ochronie p. po¿arowej) oraz grunty
bêd¹ce w³asnoci¹ gminy,
4) budynki gospodarcze emerytów i rencistów, którzy
przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Pañstwa w zamian za emeryturê lub rentê.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/234/01 Rady Gminy w
Ryjewie z dnia 14 listopada 2001 roku w sprawie podatku od nieruchomoci na rok 2002.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz podlega og³oszeniu
przez rozplakatowanie obwieszczeñ w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie gminy Ryjewo.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2262, 2263, 2264
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§6

§8

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, przy czym ma zastosowanie do zobowi¹zañ
podatkowych w podatku od nieruchomoci w roku 2003.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, przy czym ma zastosowanie do zobowi¹zañ
podatkowych w podatku od posiadania psów w roku
2003.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima

2263
UCHWA£A Nr II/8/02
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psów, terminów p³atnoci i sposobu jego poboru w 2003 roku oraz
wprowadzenia zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê roczn¹ podatku od posiadania psów
na obszarze Gminy Ryjewo w wysokoci 25 z³ od ka¿dego psa.
§2
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w § 1 je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ po 30
czerwca roku podatkowego.
§3
Podatek p³atny jest bez wezwania w terminie do 30
czerwca 2003 r. oraz w ci¹gu 30 dni od nabycia psa.
§4
1. Podatku od posiadania psów nie pobiera siê z tytu³u
posiadania trzeciego psa utrzymywanego przez rolników w celu pilnowania gospodarstw rolnych.
2. Nie pobiera siê podatku od posiadania psów z tytu³u
posiadania psów, które zosta³y pobrane ze schroniska
dla zwierz¹t.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/235/01 Rady Gminy w
Ryjewie z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie stawek
podatku od posiadania psów, terminów p³atnoci i sposobu jego poboru w 2002 r.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz podlega og³oszeniu
przez rozplakatowanie obwieszczeñ w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie gminy Ryjewo.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima

2264
UCHWA£A Nr II/10/02
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzoru informacji podatku od nieruchomoci, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomoci, deklaracja na podatek rolny, informacja w sprawie podatku rolnego, deklaracja na podatek leny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62,
poz. 558 i Nr 113 poz. 984) oraz art. 6 ust. 6 i ust. 8 pkt 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.),
art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t.: Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3 z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272 i Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z
2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200, poz. 1680)
i art. 66 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r.
o lasach (j.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86,
poz. 958 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 145, poz. 1623
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200,
poz. 1680) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci sk³adanych przez osoby fizyczne stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
2. Ustala siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci sk³adanych przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spó³ki nie maj¹ce osobowoci prawnej,
jednostki organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostki organizacyjne Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe. stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
3. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku rolnego
sk³adanych przez osoby fizyczne stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 3 do niniejszej uchwa³y*.
4. Ustala siê wzór deklaracji na podatek rolny sk³adanych
przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym
spó³ki,nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej,jednostki
organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4 do niniejszej uchwa³y*.
5. Ustala siê i wzór informacji na podatek leny sk³adanych przez osoby fizyczne stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5
do niniejszej uchwa³y*.
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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6. Ustala siê wzór deklaracji na podatek leny sk³adanych
przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym
spó³ki, nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych, a tak¿e jednostki
organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa stanowi¹cy za³¹cznik Nr 6 do niniejszej uchwa³y*.

4. Wzór deklaracji na podatek leny -DL-1, okrela za³¹cznik Nr 4*.
5. Wzór informacji w sprawie podatku rolnego -IR-1, okrela za³¹cznik Nr 5*.
6. Wzór deklaracji na podatek rolny -DR-1, okrela za³¹cznik Nr 6*.

§2

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

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/240/01 Rady Gminy w
Ryjewie z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
wzoru wykazu na podatek od nieruchomoci, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomoci, deklaracji na podatek rolny i deklaracji na podatek leny.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie Gminy Ryjewo, za obowi¹zuje od
dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima

2265
UCHWA£A Nr II/11/2002
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji oraz
deklaracji w sprawie podatku lenego, podatku rolnego oraz podatku od nieruchomoci, obowi¹zuj¹cych na
terenie Gminy Stara Kiszewa.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) oraz art. 6, ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683),
art. 6a, ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1,
poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 108, poz. 681 oraz z
2001 r. Nr 81, poz. 875 i z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) oraz
na podstawie art. 6, ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada
Gminy w Starej Kiszewie uchwala co nastêpujê:
§1
Ustala siê wzory informacji i deklaracji wg za³¹czników
do niniejszej uchwa³y:
1. Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci  IN-1, okrela za³¹cznik Nr 1*.
2. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci -DN1, okrela za³¹cznik Nr 2*.
3. Wzór informacji w sprawie podatku lenego -IL-1,
okrela za³¹cznik Nr 3*.
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

§2

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gackowski

2266
UCHWA£A Nr II/12/2002
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 14,art. 18
i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200,
poz. 1683), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r., Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271), Rada Gminy w Starej Kiszewie uchwala co
nastêpuje:
§1
Okrela siê roczn¹ wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,62 z³ od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,38 z³ od 1,00 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0,16 z³ od 1 m2 powierzchni,
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,51 z³. od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, zajêtych na biura, pomieszczenia socjalne (np. WC, ³azienki, sto³ówki, korytarze i inne) 
12,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym- 8,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) budynków letniskowych  5,78 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
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g) pozosta³ych, o powierzchni u¿ytkowej do 50 m2
w³¹cznie  4,00 z³ od 1 m2 powierzchni,
h) pozosta³ych, o powierzchni u¿ytkowej ponad 50 m2
 2,90 z³ od 1 m2 powierzchni.
3. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

5. Za sporz¹dzenie wyrysu z planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Stara Kiszewa  150,00 z³.
6. Za uzgodnienie dokumentacji projektowych w zakresie przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,dróg i
urz¹dzeñ melioracyjnych na terenie Gminy Stara Kiszewa, za ka¿d¹ z czynnoci  40,00 z³.

§2

§6

1. Podatek od nieruchomoci pobierany jest w drodze
inkasa przez so³tysów za ustalonym odrêbn¹ uchwa³¹
wynagrodzeniem prowizyjnym.
2. Niezale¿nie od ustaleñ okrelonych w ust. 1, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowoci prawnej mog¹ wp³acaæ podatek od
nieruchomoci na rachunek Urzêdu Gminy w Starej Kiszewie, konto w Banku Spó³dzielczym w Starogardzie
Gd. Oddzia³ w Starej Kiszewie Nr 83401037-143-360006

Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w gotówce do Kasy
Urzêdu Gminy w Starej Kiszewie lub na konto w Banku
Spó³dzielczym Starogard Gd. O/Stara Kiszewa Nr
83401037-143- 36000-6,za pokwitowaniem przed przyst¹pieniem do czynnoci administracyjnych, okrelonych w
§ 5.

§3
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci poza wymienionymi w art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych:
a) mienie komunalne gminy, nie oddane w dzier¿awê,
najem i u¿ytkowanie osobom fizycznym, osobom
prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie maj¹cym osobowoci prawnej oraz posiadane przez
osoby fizyczne, lokale mieszkalne, nie stanowi¹ce
odrêbnych nieruchomoci, których posiadanie wynika z umowy zawartej z Gmin¹ Stara Kiszewa lub z
innego tytu³u prawnego.
b) budynki i budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i
oczyszczania cieków oraz budowle ruroci¹gów i
przewodów sieci rozdzielczych wody, oddane w zarz¹d Komunalnemu Zak³adowi Bud¿etowemu w Starej Kiszewie.
c) budynki i ich czêci oraz grunty zajête na potrzeby
prowadzenia dzia³alnoci statutowej przez Gminn¹
Bibliotekê Publiczn¹ w Starej Kiszewie.
§4
Okrela siê wysokoæ podatku od posiadania psów,
nie objêtych zwolnieniem ustawowym w wysokoci25,00 z³ od jednego psa rocznie.
1. Podatek od posiadania psów p³atny jest z góry bez
wezwania, w terminie do dnia 15 maja 2003 r., a w
przypadku nabycia psa po tym terminie w ci¹gu
dwóch tygodni od dnia wejcia w posiadanie psa.
2. Podatek od posiadania psów, pobierany bêdzie w
drodze inkasa przez so³tysów.

§7
1. Ustala siê op³atê targow¹ od:
a) za zajêcie ³awy, lady lub sto³u wraz z zajêt¹ czêci¹
nieruchomoci na cele zwi¹zane ze sprzeda¿¹ (niezale¿nie od bran¿y) w wysokoci  20,00 z³ dziennie,
b) za sprzeda¿ inwentarza z samochodu, ci¹gnika lub
wozu konnego w wysokoci  10,00 z³ dziennie,
c) za sprzeda¿ obnon¹ z rêki, kosza, wiadra lub skrzyni w wysokoci  10,00 z³ dziennie.
2. Ustala siê op³atê targow¹ w wysokoci  5,00 z³ dziennie od pozosta³ych.
§8
1. Op³atê targow¹ pobiera siê wg stawek dziennych, okrelonych w § 7, od osób fizycznych, osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach.
2. Op³atê targow¹, o której mowa w § 7 pobiera inkasent, wydaj¹c ka¿dorazowo p³ac¹cemu tê op³atê pokwitowanie.
§9
Z dniem 31 grudnia 2002 r. traci moc uchwa³a Nr XXII/
295/2001 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych.
§ 10
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
ma zastosowanie do podatków i op³at lokalnych na 2003
rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gackowski

§5
Ustala siê na terenie Gminy Stara Kiszewa op³atê administracyjn¹ za:
1. Sporz¹dzenie testamentu zgodnie z art. 951 Kodeksu Cywilnego:
a) sporz¹dzenia testamentu poza siedzib¹ Urzêdu
Gminy, w kwocie  70,00 z³.
2. Stwierdzenie w³asnorêcznoci podpisu poza siedzib¹ Urzêdu Gminy, w kwocie  50,00 z³.
3. Za sporz¹dzenie odpisów dokumentów szkolnych,
w kwocie  30,00 z³.
4. Za sporz¹dzenie odpisu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kiszewa, za
ka¿d¹ z czynnnoci  100,00 z³.

2267
UCHWA£A Nr II/13/2002
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku na
2003 rok.
Na podstawie 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 i Nr 200, poz. 1683) jak
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równie¿ na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40, ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r., Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271) Rada Gminy w Starej Kiszewie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  400 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  750 z³,
c) powy¿ej 9 ton i ni¿szej ni¿ 12 ton  900 z³.
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
a mniejszej ni¿ 19 ton:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
 o liczbie osi  dwie  1.040 z³,
 o liczbie osi -trzy  1.120 z³,
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
 o liczbie osi  dwie  1.200 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.280 z³.
3. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 19 ton
a mniejszej ni¿ 27 ton:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
 o liczbie osi  trzy  1.360 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.440 z³,
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
 o liczbie osi  trzy  1.520 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.600 z³.
4. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 27 ton:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej 1.680 z³,
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej 1.760 z³.
5. 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  1.400 z³.
6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów tj.ci¹gnik siod³owy + naczepa,ci¹gnik balastowy + przyczepa,równej 12 ton i do 36 ton w³¹cznie:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
 o liczbie osi  dwie  1.400 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.500 z³,
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
 o liczbie osi  dwie  1.700 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.750 z³.
7. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów tj. ci¹gnik siod³owy+naczepa, ci¹gnik balastowy+przyczepa, powy¿ej 36 ton:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równowa¿ne:
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 o liczbie osi  dwie  2.000 z³,
 o liczbie osi  trzy  2.100 z³,
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
 o liczbie osi  dwie  2.200 z³,
 o liczbie osi  trzy  2.290 z³.
8. 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  850 z³.
9. 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, i tak:
a) naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 12 ton w³¹cznie do 36
ton w³¹cznie, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne,
 o liczbie osi  jedna  900 z³,
 o liczbie osi  dwie  950 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.050 z³,
b) naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 12 ton w³¹cznie do 36
ton w³¹cznie,z innymi systemami zawieszenia osi
jezdnych:
 o liczbie osi  jedna  1.300 z³,
 o liczbie osi  dwie  1.350 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.400 z³,
c) naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 36 ton,z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne:
 o liczbie osi-dwie  1.100 z³,
 o liczbie osi-trzy  1.150 z³,
d) naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 36 ton, z innymi
systemami zawieszenia osi jezdnych:
 o liczbie osi  dwie  1.600 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.650 z³.
10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia,i tak:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1.400 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.770 z³.
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 5, 8 i 10 wyprodukowanych w 2000 r. i póniej oraz pojazdów,które
posiadaj¹ katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i
okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  350 z³,
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  700 z³,
 powy¿ej 9 ton i ni¿szej ni¿ 12 ton  850 z³,
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton  1.350 z³,
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego  800 z³,
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d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia, i tak:
 mniej ni¿ 30 miejsc  1.350 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.700 z³.
§3
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb jednostek i zak³adów bud¿etowych Gminy Stara Kiszewa i stanowi¹ce ich w³asnoæ.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gackowski

2268
UCHWA£A Nr II/18/2002
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 11 grudnia 2002 r.

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 oraz 1998 r. Nr 108,
poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz Dz. U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1680), art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40, ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271) oraz na podstawie Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 30 padziernika 2002
r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2002 r. (M.P. Nr 51, poz. 733) Rada Gminy Stara Kiszewa, uchwala co nastêpuje:
§1
1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta ustalon¹ na podstawie Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 30 padziernika 2002 roku, w sprawie
redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2002 r. z kwoty 33,45 z³ za 1 q do kwoty
32,00 z³ za 1 q.
2. Kwotê okrelon¹ w ust. 1 przyjmuje siê jako postawê
do obliczania podatku rolnego na 2003 rok, na obszarze gminy Stara Kiszewa.
§2

w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
w 2003 r., na obszarze Gminy Stara Kiszewa.

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

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,

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gackowski
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