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2269

§2

ZARZ¥DZENIE Nr 185/02
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 grudnia 2002 r.

W wyborach wybieranych bêdzie w okrêgach wyborczych Nr 1 i Nr 3  po jednym radnym.
§3

w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Smo³dzino w okrêgach wyborczych Nr 1 i Nr 3.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 16 lutego 2003 r.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i 160, poz. 1060
i z 2001 r. Nr 45 poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089)
zarz¹dza siê co nastêpuje:

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz
wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
Smo³dzino w nastêpuj¹cych okrêgach wyborczych:
1) Nr 1  w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego
Andrzeja Jana Wróbla,
2) Nr 3  w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego
Andrzeja Kopiniaka
wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu, stwierdzonym uchwa³ami tej Rady Nr II/7/2002 z dnia 7 grudnia 2002 r. i Nr I/1/2002 z dnia 19 listopada 2002 r.

§4

§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej

Treæ czynnoci
–

do 28 grudnia 2002 r.
–
do 2 stycznia 2003 r.
do 17 stycznia 2003 r.
do godz. 24.00

–
–
–

do 26 stycznia 2003 r.

–
do 1 lutego 2003 r.
do 2 lutego 2003 r.
15 lutego 2003 r.
16 lutego 2003 r.
godz. 6.00 – 20.00

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 185/02
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 grudnia 2002 r.

–
–
–

podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Smo³dzino informacji o granicach okrêgów wyborczych Nr 1 i Nr 3, liczbie
wybieranych radnych w tych okrêgach oraz o siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej w Smo³dzinie
powo³anie przez Komisarza Wyborczego w S³upsku Gminnej Komisji
Wyborczej w Smo³dzinie dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w
okrêgach wyborczych Nr 1 i Nr 3
zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Smo³dzinie list kandydatów na
radnych w okrêgach wyborczych Nr 1 i Nr 3
powo³anie przez Wójta Gminy Smo³dzino Obwodowej Komisji Wyborczej
podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Smo³dzino informacji o numerze i granicach obwodu g³osowania oraz o
siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powo³anej dla przeprowadzenia
g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Smo³dzino
rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Smo³dzinie
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w okrêgach wyborczych
Nr 1 i Nr 3 wybieranych w wyborach uzupe³niaj¹cych
sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy w Smo³dzinie
przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu
wyborców
g³osowanie

2270
UCHWA£A Nr II/11/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoci stawki podatku od posiadania
psów oraz okrelenia zasad ustalania i poboru tej op³aty.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.

Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683),
Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Osoby fizyczne posiadaj¹ce psy zobowi¹zane s¹ do
uiszczenia podatku od posiadanych psów rocznie 22,00 z³
od ka¿dego posiadanego psa.
§2
Podatek od posiadania psów jest podatkiem rocznym,
nie podlega roz³o¿eniu na raty, op³acany jest w jednakowej wysokoci niezale¿nie od d³ugoci okresu w którym
wystêpowa³ obowi¹zek jego op³acenia.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§3

§1

Poboru podatku od posiadania psów dokonuj¹ so³tysi
lub inne osoby, z którymi Wójt Gminy zawrze stosown¹
umowê.

Od osób fizycznych przebywaj¹cych czasowo w miejscowociach: Wiele, Borsk, Wdzydze Tucholskie, Przytarnia pobiera siê op³atê miejscow¹ od jednej osoby w
wysokoci 1,00 z³ za ka¿dy dzieñ pobytu.

§4
Za pobór podatku od posiadania psów inkasentom
przys³uguje prowizja w wysokoci 20% zainkasowanej
nale¿noci.
§5
Wp³at podatku od posiadania psów inkasenci dokonuj¹ na drukach cis³ego zarachowania  kwitariuszu pobranego z Urzêdu Gminy.
§6
Termin p³atnoci podatku up³ywa z dniem 31 marca
roku podatkowego.
§7
Wp³at zainkasowanych nale¿noci inkasenci dokonuj¹
w kasie Urzêdu Gminy w terminie do 5 kwietnia roku podatkowego.
§8
Zwalnia siê od podatku psy, bêd¹ce w³asnoci¹ mieszkañców Gminy Karsin.
§9
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Karsinie Nr XXXIV/
244/2001 z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie wysokoci
stawki podatku od posiadania psów oraz okrelenia zasad ustalania i poboru tego podatku.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski

2271
UCHWA£A Nr II/12/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoci stawki op³aty miejscowej oraz
okrelenia zasad ustalania i poboru tej op³aty.
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,
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. zm.
Dz. U. Nr 200 poz. 1683), Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:

§2
Op³ata miejscowa podlega obni¿eniu o 50% dla m³odzie¿y szkolnej, emerytów i rencistów za okazaniem w³aciwej legitymacji.
§3
Op³atê miejscow¹ pobiera siê w okresie od 1 czerwca
do 30 wrzenia.
§4
Obowi¹zek uiszczenia op³aty miejscowej powstaje z
chwil¹ przybycia na teren miejscowoci objêtej op³at¹
miejscow¹ i z zamiarem pozostania tam d³u¿ej ni¿ jedn¹
dobê.
§5
Pobieranie op³aty miejscowej w drodze inkasa dokonuj¹:
1. Od osób fizycznych przebywaj¹cych w hotelach,
pensjonatach, domach wypoczynkowych, obozowiskach turystycznych, campingach, kwaterach prywatnych, kierownicy tych jednostek lub wskazani
przez nich pracownicy, u pozosta³ych  w³aciciele
nieruchomoci.
2. Od innych osób osoba z któr¹ Wójt Gminy zawrze
umowê o dokonanie poboru op³aty miejscowej.
§6
Za pobór op³aty miejscowej inkasentom wymienionym
w § 5 przys³uguje prowizja w wysokoci 10% zainkasowanej nale¿noci.
§7
Wp³at zainkasowanych op³at miejscowych inkasenci
dokonuj¹ w kasie Urzêdu Gminy w Karsinie:
a) za miesi¹c czerwiec  do 10 lipca,
b) za miesi¹c lipiec  do 10 sierpnia,
c) za miesi¹c sierpieñ  do 10 wrzenia,
d) za miesi¹c wrzesieñ  do 15 padziernika.
§8
Wp³at op³at miejscowych inkasenci dokonuj¹ na drukach cis³ego zarachowania, kwitariuszu wp³at pobranego z Urzêdu Gminy Karsin.
W kwitariuszu podaj¹ dane dotycz¹ce iloci i czasu za
który zosta³a uiszczona op³ata.
§9
Organ podatkowy mo¿e przeprowadziæ kontrolê celem
sprawdzenia prawid³owoci poboru op³aty miejscowej.
§ 10
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Karsinie Nr XXXIV/
242/2001 z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie wysokoci
stawki op³aty miejscowej oraz okrelenia zasad ustalania
i poboru tej op³aty.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2271, 2272, 2273
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§ 12

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2003 r.

1. Poboru op³aty targowej dokonuj¹:
a) pracownicy Urzêdu Gminy i Domu Kultury,
b) osoby upowa¿nione przez Wójta Gminy do poboru
tej op³aty.
2. Inkasenci z chwil¹ pobrania op³aty targowej wydaj¹
osobom p³ac¹cym pokwitowanie na druku cis³ego zarachowania opatrzonym pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski

2272
UCHWA£A Nr II/13/2002
Rady Gminy w Karsinie
dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci dziennej op³aty targowej oraz zasad ustalania i poboru tej op³aty.
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 zm. Nr 200,
poz. 1683), Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:

§3
Inkasentom wymienionym w § 2 pkt 1 lit. a pobieraj¹cym op³atê targow¹ w godzinach pracy, nie przys³uguje
prowizja od zainkasowanej nale¿noci.
§4
Inkasentom wymienionym w § 2 pkt 1 lit. b za pobór
op³aty targowej i utrzymanie czystoci miejsc targowych
przys³uguje prowizja w wysokoci 25% zainkasowanej
nale¿noci.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Karsinie Nr XXXIV/
245/2001 z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci dziennej op³aty targowej oraz zasad ustalania
i poboru tej op³aty.

§1

§6

Okrela siê wysokoæ stawek dziennych op³aty targowej:
a) Op³ata targowa pobierana we wsi Wiele podczas
trwania uroczystoci odpustowych:
1. Przy sprzeda¿y z samochodu osobowego lub przyczepki samochodowej:
 40,00 z³ za ka¿dy taki pojazd u¿yty do sprzeda¿y.
2. Przy sprzeda¿y z samochodu o ³adownoci do 2
ton, platformy lub przyczepy:
 80,00 z³ za ka¿dy taki pojazd u¿yty do sprzeda¿y.
3. Przy sprzeda¿y z samochodu o ³adownoci powy¿ej 2 ton  106,00 z³ za ka¿dy taki pojazd u¿yty
do sprzeda¿y.
4. Za zajêcie ³awy lub sto³u na cele zwi¹zane ze sprzeda¿¹ (niezale¿nie od bran¿y)  14,00 z³ za ka¿dy
metr bie¿¹cy zajêtej ³awy, lady lub sto³u pod warunkiem, ¿e op³ata nie przekroczy kwoty 575,86 z³
dziennie.
5. Za stragan lub kiosk na targowisku  69,00 z³.
6. Przy sprzeda¿y obnonej z rêki, kosza, wiadra,
skrzynki itp.  9,00 z³ od 1 m2 zajêtej powierzchni
pod warunkiem, ¿e op³ata nie przekroczy kwoty
575,86 z³ dziennie.
7. Za sprzeda¿ kaset magnetofonowych  38,00 z³.
8. Za sprzeda¿ kaset magnetowidowych  138,00 z³.
b) Op³ata targowa pobierana na targowisku we wsi Karsin i Wiele  od stoiska do 4 mb zajêtej ³awy, lady
lub sto³u  15,00 z³, za ka¿de rozpoczête, nastêpne 4
mb  15,00 z³, pod warunkiem, ¿e op³ata nie przekroczy kwoty 575,86 z³ dziennie.
c) Op³ata targowa pobierana na terenie Gminy Karsin
 niezale¿nie od miejsca dokonywanej sprzeda¿y 
poza wyznaczonymi targowiskami 50,00 z³ od ka¿dego stoiska.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski

2273
UCHWA£A Nr II/14/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci prowizji dla so³tysów,
za inkaso podatków: rolnego, lenego i 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. 6 b ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94
poz. 431) z pón. zm., art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002
r. Nr 9, poz. 84 zm. Dz. U. Nr. 200, poz. 1683) oraz art. 6
pkt 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682), Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ prowizji dla so³tysów za inkaso
podatków: rolnego, lenego i od nieruchomoci w wysokoci 2,5% kwoty pobranych podatków.
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Uchyla siê Uchwa³ê Nr XXIII/108/1992 Rady Gminy w
Karsinie z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie wysokoci
prowizji dla so³tysów za inkaso podatku rolnego, lenego i od nieruchomoci i sk³adek ubezpieczenia spo³ecznego rolników.
§3

UCHWA£A Nr II/16/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski

2274
UCHWA£A Nr II/15/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji i
deklaracji 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 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. 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 pón. zm., art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (t.j. Dz. U. Nr 200 poz. 1682), Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci
IN  1 za³¹cznik Nr 1*.
2. Wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoci
DN  1  za³¹cznik Nr 2*.
3. Wzór informacji w sprawie podatku rolnego IR  1 
za³¹cznik Nr 3*.
4. Wzór deklaracji na podatek rolny DR  1  za³¹cznik
Nr 4*.
5. Wzór informacji w sprawie podatku lenego IL  1 
za³¹cznik Nr 5*.
6. Wzór deklaracji na podatek leny DL  1  za³¹cznik
Nr 6*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów obliczenia podatku rolnego.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 6, ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z
1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w komunikacie Prezesa GUS z dnia 30 padziernika 2002 r. w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2002 r. (M. P. Nr 51, poz. 733) z kwoty
33,45 z³ za 1 q do kwoty 32,00 z³ za 1 q.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Karsinie Nr XXXIV/
240/2001 z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie obni¿enia
redniej ceny skupu ¿yta dla celów obliczenia podatku
rolnego na rok podatkowy 2002.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski

2276
UCHWA£A Nr II/17/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych w 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm. Dz. U. Nr 200 poz. 1683) Rada
Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y.
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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 prowadzona przez podatnika
podatku rolnego wg za³¹cznika nr 5 do niniejszej uchwa³y.
6. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna 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.

§2
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
pojazdy jednostek organizacyjnych gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXXV/256/2001 Rady Gminy w
Karsinie z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie przyjêcia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na
terenie gminy w roku 2002.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1
stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr II/17/20002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH O DOPUSZCZALNEJ
MASIE CA£KOWITEJ OD 3,5 T DO PONI¯EJ 12 TON
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
od
do
3,5
5,5 w³¹cznie
powy¿ej 5,5
Do 9 w³¹cznie
powy¿ej 9
Poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane do 1990 r.
Wyprodukowane po 1990 r.
600
550
800
750
1000
950

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr II/17/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
13
14
15

13
14
15
18

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi jezdnych
lub uznanym za równowa¿ne
Dwie osie
1150
1250
1200
1300
1450
1500
1500
1550
Trzy osie
1450
1500
1510
1520
1520
1530
1530
1600
1950
1970
1970
2000

Cztery osie i wiêcej
1550
1900
1940
1970
1970

1600
1950
1960
2124
2124
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr II/17/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 12 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 I PONI¯EJ 12 TON
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
od
do
3,5
Poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane do 1990 r.
Wyprodukowane po 1990 r.
1000
900

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr II/17/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH DO U¯YWANIA
£¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U
POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
mniej ni¿
nie mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
za równowa¿ne
Dwie osie
1500
1520
1600
1700
Trzy osie
1800
1950

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
1520
1600
1700
1750
1900
2210

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³yN r II/17/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJZADEM
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.
600

Wyprodukowane po 1990 r.
500

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr II/17/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM
SILNIKOWYM POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25

18
25
28

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
za równowa¿ne
Jedna o
350
350
400

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
400
400
450
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Dwie osie

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

400
550
750
995

420
750
1118
1472

700
820

816
1100

Trzy osie

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr II/17/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW
Liczba miejsc
mniej ni¿

równej lub wy¿szej

30
-

30

2277
UCHWA£A Nr II/19/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 5, art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 zm. Dz. U. Nr 200
poz. 1683), Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci wynosi
rocznie:
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków  0,60 z³ za 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni:
 letniskowych  0,30 z³,
 pozosta³ych:
1) tereny ró¿ne  Tr (wed³ug ewidencji gruntów)
 0,30 z³,
2) inne  0,15 z³.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,50 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
 w zakresie dzia³alnoci handlowo-gastronomicznej  15,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
 w zakresie dzia³alnoci pozosta³ej  14,00 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku
po 1990 roku
1400
1380
1500
1500

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46
z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
 letniskowych  5,78 z³,
 pozosta³ych  2,82 z³.
7. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§2
Niezale¿nie od zwolnieñ ustawowych:
1) zwalnia siê od podatku od nieruchomoci  nieruchomoci bêd¹ce w³asnoci¹ gminy i nie zajête na potrzeby jej organów i nie dzier¿awione innym osobom fizycznym lub prawnym.
2) drogi dojazdowe sklasyfikowane i niesklasyfikowane z
wyj¹tkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Karsinie Nr XXXIV/
241/2001 z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski
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§2

UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 12 grudnia 2002 r.

Zarz¹dza siê pobór op³aty w drodze inkasa przez osoby posiadaj¹ce upowa¿nienie Wójta Gminy do wykonywania powy¿szych czynnoci.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty miejscowej.

§3

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. 1541 z pón. zm.), art. 19 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Op³atê miejscow¹ dla osób przebywaj¹cych w celach
wypoczynkowych, zdrowotnych i turystycznych w miejscowociach Krzynia, Krzynka, Konradowo i Ga³êzów
ustala w wysokoci 1,55 z³ za ka¿dy dzieñ pobytu.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a XXXIX/232/01 Rady Gminy Dêbnica Kaszubska z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003
r. oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i w so³ectwach.

§2

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Z. Rytelewska

Zwalnia siê od op³aty miejscowej dzieci do lat 4.
§3
Zarz¹dza siê pobór op³aty w drodze inkasa przez osoby posiadaj¹ce upowa¿nienie Wójta Gminy do wykonywania powy¿szych czynnoci.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a XXXIX/231/01 Rady Gminy Dêbnica Kaszubska z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty miejscowej.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003
r. oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i w so³ectwach.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Z. Rytelewska

2279
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm. Nr 200, poz. 1683)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Op³atê targow¹ na terenie ca³ej gminy okrela siê w
wysokoci:
a) 12,40 z³ dziennie.

2280
UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia op³at administracyjnych za
niektóre czynnoci urzêdowe i ustalenia wysokoci tych
op³at
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. 18 i art. 19, pkt 1 lit. d
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm. Nr 200,
poz. 1683) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³aty administracyjne za nastêpuj¹ce
czynnoci urzêdowe w wysokoci:
a) za sporz¹dzenie testamentu  17,60 z³,
b) za wydanie wypisu z miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy 21 z³ za
jedn¹ dzia³kê,
c) wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  31 z³ za 1 wyrys formatu
A-4.
§2
Op³aty administracyjne wp³aca siê bez wezwania w
kasie Urzêdu Gminy w dniu wykonania czynnoci podlegaj¹cych op³acie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
Nr XXXIX/234/01 z 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia op³at administracyjnych.
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§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy i w so³ectwach.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Z. Rytelewska

2281
UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadanych 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 art. 12, ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm., Nr 200,
poz. 1683) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych:
I. Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
1) do 15 miejsc w³¹cznie
381 z³
2) powy¿ej 16 do 30 miejsc
699 z³
3) powy¿ej 30 miejsc
1.537 z³
II. Od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych w
zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
463 z³
2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
551 z³
3) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
639 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
679 z³
b) od 15 ton do 18 ton
1.116 z³
2) pojazd posiadaj¹cy trzy osie:
a) od 15 ton do mniej ni¿ 19 ton
767 z³
b) od 19 ton do mniej ni¿ 23 tony
904 z³
c) od 23 ton do 26 ton
1.406 z³
3) pojazd posiadaj¹cy cztery osie i wiêcej:
a) od 23 ton do mniej ni¿ 27 ton
929 z³
b) od 27 ton do 32 ton
1.475 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
557 z³
2) powy¿ej 7 ton do 9 ton w³¹cznie
762 z³
3) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
824 z³
V. Od ci¹gnika siod³owego i balastowe, o którym mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy z 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
896 z³
b) od 14 ton do mniej ni¿ 18 ton
1.329 z³
c) od 18 ton do mniej ni¿ 36 ton
1.730 z³
d) od 36 ton do 40 ton
2.354 z³
2) zespó³ pojazdów posiadaj¹cych trzy osie:
a) od 36 ton do mniej ni¿ 40 ton
1.730 z³
b) od 40 ton do 44 ton
2.273 z³
VI. Od przyczepy i naczepy, o którym mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
170 z³
VII. Od przyczepy i naczepy, o którym mowa w art. 8 pkt 6
ustawy z 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
180 z³
b) od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton
285 z³
c) od 25 ton do 28 ton
500 z³
2) pojazdy dwuosiowe:
a) od 23 ton do mniej ni¿ 28 ton
276 z³
b) od 28 ton do mniej ni¿ 33 tony
758 z³
c) od 33 ton do mniej ni¿ 38 ton
1.151 z³
d) od 38 ton do 44 ton
1.516 z³
3) pojazdy trzyosiowe:
a) od 36 ton do mniej ni¿ 38 ton
840 z³
b) od 38 ton do 44 ton
1.142 z³
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a nr XXXIX/234/01 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania rodków transportowych.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy i w so³ectwach.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Z. Rytelewska

2282
UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z 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 ze zm. Nr 200, poz. 1683)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Okrela siê stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cych wysokociach:
1. Od gruntów:
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1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni  0,40 z³,
2) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 
3,38 z³,
3) pozosta³ych (w tym wykorzystywanych na cele rekreacyjne) od 1 m2 powierzchni  0,15 z³,
2. Od budynków lub ich czêci:
1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,32 z³,
2) zwi¹zanych z prowadzeniem z dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  12,02 z³,
3) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  6,32 z³,
4) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,46 z³,
5) pozosta³ych (w tym wykorzystywanych na cele rekreacyjne) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,00 z³,
 dla rencistów, którzy przekazali gospodarstwa na
Skarb Pañstwa od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
1,50 z³.
3. Od budowli  2% ich wartoci, okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 oraz art. 7a.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXIX/233/01 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy i w so³ectwach.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Z. Rytelewska

2283
UCHWA£A Nr III/18/2002
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalania stawek podatku od posiadania
psów oraz zasad jego poboru i terminów p³atnoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 14 pkt 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm. Nr 200, poz. 1683)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od posiadania psów w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od ka¿dego psa  6,20 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Podatek p³atny jest bez wezwania w terminie do dnia
31 marca lub w ci¹gu dwóch tygodni od dnia wejcia w
posiadanie psa.
§3
Zarz¹dza siê pobór podatku w drodze inkaso przez
so³tysów.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a XXXIX/235/01 Rady Gminy z dnia
30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy i w so³ectwach.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Z. Rytelewska

2284
UCHWA£A Nr III/20/2002
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów informacji i deklaracji w
podatku: rolnym, lenym, od nieruchomoci.
Na podstawie art. 6 a ust. 5 i 8 pkt 1 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94 poz. 431
z 1993 r., ost. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680), art. 6
ust. 2 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r.
o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682), art. 6 ust. 6
i ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. i podatkach
i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze
zm. Nr 200, poz. 1683) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1) Okrela siê wzór informacji:
a) w sprawach podatku rolnego (za³¹cznik Nr 1)*,
b) w sprawach podatku lenego (za³¹cznik Nr 2)*,
c) w sprawach podatku od nieruchomoci (za³¹cznik
Nr 3)*,
2) okrela siê wzór deklaracji:
a) w sprawach podatku rolnego (za³¹cznik Nr 1a)*,
b) w sprawach podatku lenego (za³¹cznik Nr 2b)*,
c) w sprawach podatku od nieruchomoci (za³¹cznik
Nr 3c)*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2284, 2285, 2286

 4724 

morskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy i w so³ectwach.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Z. Rytelewska

2285
UCHWA£A Nr III/7/2002
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) oraz na podstawie art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.
Nr 200, poz. 1683), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 ze zm. 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. 1683) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1683) Rada
Gminy w Konarzynach uchwala, co nastêpuje:

2286
UCHWA£A Nr III/8/2002
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42
ust. 1 i 2 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, zm. Nr 62 poz. 558, zm. Nr 113
poz. 984) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych oraz
art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (j.t. Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy
w Konarzynach uchwala, co nastêpuje:
§1
1.

§1
Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy do podatku
od nieruchomoci:
1) Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci
 jak w za³¹czniku Nr 1* do niniejszej uchwa³y,
2) Deklaracja na podatek od nieruchomoci  jak w
za³¹czniku Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy do podatku
rolnego:
1) Informacja w sprawie podatku rolnego  jak w za³¹czniku Nr 3* do niniejszej uchwa³y,
2) Deklaracja na podatek rolny  jak w za³¹czniku
Nr 4* do niniejszej uchwa³y.

2.

§3

3.

Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy do podatku
lenego:
1) Informacja w sprawie podatku lenego  jak w za³¹czniku Nr 5* do niniejszej uchwa³y,
2) Deklaracja na podatek leny  jak w za³¹czniku
Nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Warsiñski
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

4.

Ustaliæ stawki podatku od nieruchomoci:
Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
a) budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,48 z³,
b) budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena oraz czêci budynków mieszkalnych zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  13,90 z³,
c) pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,10 z³,
za wyj¹tkiem:
 budynków emerytów i rencistów bêd¹cych w³acicielami tych nieruchomoci (dotyczy by³ych
w³acicieli gospodarstw rolnych)  2,65 z³,
d) budynki letniskowe  5,78 z³,
e) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³,
f) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,00 z³.
Od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektromagnetycznych, przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej, gazów, ciep³a,
paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania cieków  2% wartoci.
Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami
mieszkalnymi od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,62 z³.
Od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) pozosta³ych  0,10 z³,
b) pod jeziorami zajêtymi na zbiorniki wodno retencyjne lub elektrowniami wodnymi  3,38 z³,
c) grunty dzia³ek letniskowych  0,30 z³.
§2

Stawka podatku od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿
rolnicza lub lena oraz czêci budynków mieszkalnych
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej obni¿a siê do 50% przez okres 12 miesiêcy dla osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ po raz pierwszy.
§3
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci, budowle oraz grunty zajête na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy, za które ci¹¿y obowi¹zek
podatkowy na gminie.
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2288

1. Do inkasa podatku od nieruchomoci zobowi¹zuje siê
so³tysów poszczególnych so³ectw.
2. Za pobór podatku inkasentowi przys³uguje 5% od wp³at
dokonanych bezporednio u inkasenta.
3. 2% wp³at dokonanych przez podatników w kasie urzêdu gminy.

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

§5
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/154/2001 Rady Gminy w
Konarzynach z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomoci.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi gminy.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Warsiñski

2287
UCHWA£A Nr III/9/2002
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia redniej ceny skupu ¿yta dla celów
obliczania podatku rolnego na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 41 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, zm. Nr 62 poz. 558, zm. Nr 113 poz. 984)
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, 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 Konarzynach uchwala, co nastêpuje:

w sprawie okrelenia stawki podatku od posiadania
psów.
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, zm. Nr 62, poz. 558,
zm. Nr 113 poz. 984), 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,zm. Dz. U. Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy w
Konarzynach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psa w
wysokoci 24 z³.
§2
1. Do inkasa podatku od posiadania psów zobowi¹zuje
siê so³tysów poszczególnych so³ectw.
2. Termin p³atnoci podatku ustala siê do 15 wrzenia
2003 r.
3. Za pobór podatku inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 20% zainkasowanego podatku od
posiadania psów.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/157/2001 z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania
psów.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Warsiñski

§1
Obni¿yæ redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2002 r. dla celów obliczania podatku rolnego na rok 2003 z kwoty 33,45 z³ do kwoty 30 z³ za 1 q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3

2289
UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia op³aty targowej.

Traci moc uchwa³a Nr XXIV/153/2001 Rady Gminy w
Konarzynach z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia redniej ceny skupu ¿yta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2002.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Warsiñski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, zm. Nr 62
poz. 558, zm. Nr 113 poz. 984), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm. Dz. U.
Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy w Konarzynach uchwala,
co nastêpuje:
§1
Op³atê targow¹ jednorazow¹ (dzienn¹) w wysokoci
10 z³. Op³atê targow¹ rycza³tow¹ za 1 miesi¹c w wysokoci 150 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2289, 2290, 2291
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§2

§2

1. Do inkasa op³aty zobowi¹zuje siê so³tysów poszczególnych so³ectw.
2. Za pobór op³aty inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 20% zainkasowanej op³aty.

Ustala siê wzór formularzy deklaracji na podatek od
nieruchomoci  okrelony w Za³¹czniku Nr 1 do Uchwa³y*.
§3

§3
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/156/2001 Rady Gminy w
Konarzynach z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia op³aty targowej.

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci mienia komunalnego, stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Malbork, bêd¹ce w zarz¹dzie gminnych
jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej.

§4

§4

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

Traci moc uchwa³a Nr XXX/180/2001 Rady Gminy w
Malborku z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od
nieruchomoci.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Malbork
M. Idzikowski

2290
UCHWA£A Nr II/10/2002
Rady Gminy w Malborku
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13 i art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze
zm.) Rada Gminy w Malborku uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,42 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 
15,10 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,38 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³,
5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków pozosta³ych lub ich czêci  5,10 z³,
6) od budowli  2% ich wartoci,
7) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
 0,55 z³,
8) od 1 m2 powierzchni gruntów pozosta³ych  0,08 z³,
9) od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni  3,38 z³.

2291
UCHWA£A Nr II/11/2002
Rady Gminy w Malborku
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek oraz zwolnieñ w podatku od rodków transportowych na terenie gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) Rada Gminy w Malborku uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê stawki podatku od rodków transportowych
obowi¹zuj¹ce na terenie gminy jak w za³¹czniku nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
poza przypadkami okrelonymi w art. 12 ust. 1 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych rodki transportowe bêd¹ce na wyposa¿eniu Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych na
terenie gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XII/192/2000 Rady Gminy w Malborku z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie stawek oraz zwolnieñ od podatku od rodków transportowych na terenie
gminy.
§4
Uchwa³ê og³asza siê poprzez rozplakatowanie na terenie gminy.
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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Poz. 2291, 2292, 2293
§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Malborku
M. Idzikowski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr II/11/2002
Rady Gminy Malbork
z dnia 12 grudnia 2002 r.
Stawki podatku od rodków transportowych
obowi¹zuj¹ce na obszarze Gminy Malbork w 2003 r.
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
600,- z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton
900,- z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.100,- 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
1.600,- z³
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
od 3,5 ton do 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:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.700,- z³
b) powy¿ej 36 ton
2.200,- z³
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 i poni¿ej 12 ton (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹) prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
700,- 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:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.300,- z³
b) powy¿ej 36 ton
1.700,- z³
7. Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych o iloci miejsc do
siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1.400,- z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.800,- z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2292
UCHWA£A Nr II/12/2002
Rady Gminy w Malborku
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Gminy w Malborku uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów podlegaj¹cych opodatkowaniu  30,- z³ (za ka¿dego psa).
§2
1. Zarz¹dza siê pobór podatku w formie inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza siê so³tysów wszystkich so³ectw na terenie gminy.
§3
Termin p³atnoci podatku od posiadania psa ustala siê
do dnia 31 marca 2003 r.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXX/182/2001 Rady Gminy w
Malborku z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od
posiadania psów.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Malbork
M. Idzikowski

2293
UCHWA£A Nr II/13/2002
Rady Gminy w Malborku
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia przeciêtnej ceny skupu ¿yta jako
podstawy obliczania podatku rolnego na rok 2003 na
obszarze Gminy Malbork.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15
listopada 1984 roku o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 1993 r.
Nr 94 poz. 431 ze zm.) Rada Gminy w Malborku uchwala,
co nastêpuje:
§1
Okrela siê cenê skupu ¿yta, jako podstawê do naliczania podatku rolnego w 2003 roku kwot¹ 33,45 z³ za
1 q.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2293, 2294, 2295
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§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Malbork
M. Idzikowski

2294
UCHWA£A Nr II/14/2002
Rady Gminy w Malborku
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci i wysokoci op³aty targowej na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15, art. 16 i art. 19 ust 1a 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 w Malborku uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê op³aty targowej w wysokoci 
575,86,- z³ dziennie.
§2
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty w formie inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza siê so³tysów wszystkich so³ectw na terenie gminy.
§3
Termin p³atnoci op³aty targowej ustala siê do dnia 15go ka¿dego miesi¹ca, a w przypadku op³aty jednorazowej z chwil¹ powstania obowi¹zku op³aty targowej.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Malbork
M. Idzikowski

2295
UCHWA£A Nr V/37/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek w podatku od
nieruchomoci oraz wzorów formularzy stosowanych
w tym podatku.
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
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220 i Dz. U. Nr 62, poz. 558 oraz art. 5 ust. 1-4

i 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) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Rumia:
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
pow.,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha
pow.,
c) pozosta³ych  0,15 z³ od 1 m2 pow.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,51 z³ od 1 m2 pow. u¿yt.,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  16,44 z³ od 1 m2 pow. u¿yt.,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 pow. u¿yt.,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,46 z³ od 1 m2 pow. u¿yt.,
e) pozosta³ych  5,78 z³ od 1 m2 pow. u¿yt.
3. od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy niezbêdne do
wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci:
1. Informacja wraz z za³¹cznikiem o nieruchomociach
i obiektach budowlanych dla osób fizycznych, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1* do uchwa³y,
2. Deklaracja na podatek od nieruchomoci dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek
nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz jednostek organizacyjnych Pañstwowego
Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe, stanowi¹ca za³¹cznik nr 2* do uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Rumi.
§4
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XLI/598/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek i
zwolnieñ podatku od nieruchomoci oraz formularzy stosowanych w tym podatku.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
*) Za³¹czników Nr 1,2 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miejskim.
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczacy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski

2296
UCHWA£A Nr V/38/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoci.
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
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U.
Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 oraz 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 Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1. Budynki, budowle i grunty bêd¹ce w trwa³ym zarz¹dzie gminnych zak³adów bud¿etowych.
2. Budynki i grunty lub ich czêci wykorzystywane na
dzia³alnoæ kulturaln¹ i sportow¹, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajêtych na dzia³alnoæ gospodarcz¹.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Rumi.
§3
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XLI/598/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29
listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek
i zwolnieñ podatku od nieruchomoci oraz formularzy
stosowanych w tym podatku.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski

2297
UCHWA£A Nr V/39/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 oraz art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200,
poz. 1683) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Rumia:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:
 od pojazdu wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 2000 r. lub z silnikiem spe³niaj¹cym normy
EURO II
480,00 z³
 od pozosta³ych pojazdów
576,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
 od pojazdu wyprodukowanego do dniu 1 stycznia 2000 r. lub z silnikiem spe³niaj¹cym normy
EURO II
540,00 z³
 od pozosta³ych pojazdów
732,00 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton:
 od pojazdu wyprodukowanego do dnia 1 stycznia 2000 r. lub z silnikiem spe³niaj¹cym normy
EURO II
876,00 z³
 od pozosta³ych pojazdów
1200,00 z³
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
1944,00 z³
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
2 124.00 z³
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od pojazdu wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 2000 r. lub z silnikiem spe³niaj¹cym normy
EURO II
1 140,00 z³
 od pozosta³ych pojazdów
1 380,00 z³
4. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
 z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne 1224,00 z³
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1680,00 z³
b) powy¿ej 36 ton:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne 1800,00 z³
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
2208,00 z³
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)
480,00 z³
6. Od przyczepy i naczepy (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
 z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
744,00 z³
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1128,00 z³
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b) powy¿ej 36 ton:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
996,00 z³
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1476,00 z³
7. Od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
 od pojazdu wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 2000 r. lub z silnikiem spe³niaj¹cym normy
EURO II
708,00 z³
 od pozosta³ych pojazdów
780,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
 od pojazdy wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 2000 r. lub z silnikiem spe³niaj¹cym normy
EURO II
1380,00 z³
 od pozosta³ych pojazdów
1440,00 z³

§3
1. Pobór podatku od posiadania psów prowadzi Wydzia³
Finansowo-Bud¿etowy Urzêdu Miasta Rumi oraz okreleni inkasenci.
2. Poboru podatku dokonuje siê na drukach stosowanych
do przyjmowania wp³at gotówkowych.
§4
Inkasentami podatku od posiadania psów s¹:
1. Administracja Budynków Komunalnych;
2. Spó³dzielnia Mieszkaniowa Janowo;
3. Wejherowska Spó³dzielnia Mieszkaniowa.
§5
Ustala siê, ¿e wynagrodzenie inkasenta wynosi 10%
kwoty pobranego podatku i p³atne jest w terminie 14 dni
po przedstawieniu rozliczenia przyjêtych wp³at.

§2

§6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Rumi.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Rumi.

§3

§7

Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XLI/599/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29
listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek
podatku od rodków transportowych na terenie miasta
Rumi.

Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XLI/600/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29
listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek
podatku od posiadania psów, terminów jego p³atnoci i
sposobu jego poboru na terenie miasta Rumi.

§4

§8

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski

2298

2299

UCHWA£A Nr V/40/2002
Rady Miejskiej Rumi
Z dnia 12 grudnia 2002 r.

UCHWA£A Nr V/41/2202
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie okrelenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów, terminów jego p³atnoci i sposobu jego
poboru na terenie gminy Rumia

w sprawie ustalenia op³aty targowej i zasad jej pobierania

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
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 oraz art. 14 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200, poz.
1683) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 40,00 z³ za ka¿dego psa.
§2
1. Podatek od posiadania psów p³atny jest z góry, bez
wezwania organu podatkowego do dnia 31 marca ka¿dego roku lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa.
2. W przypadku nabycia psa po dniu 30 czerwca, podatek od posiadania psów p³atny jest w po³owie wysokoci stawki obowi¹zuj¹cej w danym roku.

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
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984), art. 15
i art. 19 pkt 1a) 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), Rada Miejska Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³atê targow¹ pobiera siê na targowiskach i w innych
miejscach, w których prowadzony jest handel.
§2
1. Wysokoæ op³aty targowej zale¿na jest od formy prowadzenia sprzeda¿y, jej przedmiotu i miejsca prowadzenia sprzeda¿y.
2. Uiszczona op³ata uprawnia do sprzeda¿y wy³¹cznie na
targowisku, gdzie op³atê pobrano.
3. Przy sprzeda¿y poza targowiskami obowi¹zuje opata
targowa pobierana z góry  licencja.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 4731 

Poz. 2299
§3

§6

1. Ustala siê tabelê stawek op³aty targowej za prowadzenie sprzeda¿y na targowiskach, stanowi¹c¹ za³¹cznik nr
1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê tabelê stawek op³aty targowej za prowadzenie sprzeda¿y poza targowiskami, stanowi¹c¹ za³¹cznik
nr 2 do niniejszej uchwa³y.

Traci moc uchwa³a nr XXI/174/95 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie okrelenia zasad prowadzenia obwonej i obnonej dzia³alnoci handlowej w
miecie Rumi, wyznaczenia miejsc na targowiskach oraz
ustalenia op³aty targowej i zasad jej pobierania, zmieniona uchwa³¹ Nr XXIX/242/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia
29 sierpnia 1996 r., uchwa³¹ Nr XLII/345/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 czerwca 1997 r., uchwa³¹ Nr XLVIII/
411/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1997 r.,
uchwa³¹ Nr LII/462/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 kwietnia 1998 r., uchwa³¹ Nr VI/43/99 Rady Miejskiej Rumi z
dnia 28 stycznia 1999 r., uchwa³¹ Nr XXX/307/2000 Rady
Miejskiej Rumi z dnia 21 grudnia 2000 r., uchwa³¹ Nr XLI/
601/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 2001 r.
oraz uchwa³¹ Nr XLIII/639/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia
31 stycznia 2002 r.

§4
1. Op³atê targow¹ na targowiskach pobiera siê w drodze
inkasa.
2. Na inkasentów op³aty targowej wyznacza siê Pana
Krzysztofa Bohm zam. Rumia, ul. Gdañska 16/4 i P. Adama Mazurka zam. Rumia ul. Dêbogórska 73.
3. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso wynosi 10% pobranej op³aty.
4. Sposób rozliczania pobranych op³at oraz wyp³aty wynagrodzenia okreli umowa.
§5
1. Op³atê targow¹ za prowadzenie sprzeda¿y poza targowiskami, w formie licencji, uiszcza siê w kasie Urzêdu
Miasta.
2. Wzór licencji stanowi za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr V/41/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 12 grudnia 2002 r.

Tabela stawek op³aty targowej za prowadzenie sprzeda¿y na targowiskach
Rodzaj sprzeda¿y i artyku³ów

Lp.

Stawka dzienna w z³

1.

Sprzeda¿ artyku³ów przemys³owych:
ze straganów, namiotów, ,,szczêk itp., samochodów i przyczep samochodowych, furmanek
b) w innej formie, np. z rêki, z koszów, wiader, skrzynek, z koca

2.

Sprzeda¿ artyku³ów spo¿ywczych (z wyj¹tkiem owoców, warzyw i innych rolin):
ze straganów, namiotów, ,,szczêk itp., samochodów i przyczep samochodowych, furmanek
w innej formie, np. z rêki, z koszów, wiader, skrzynek, z koca

3.

Sprzeda¿ owoców, warzyw i innych rolin:
ze straganów, namiotów, ,,szczêk itp., samochodów i przyczep samochodowych, furmanek
w innej formie, np. z rêki, z koszów, wiader, skrzynek, z koca

16,50
10,50

14,50
8,00

13,00
7,00

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr V/41/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 12 grudnia 2002 r.
Tabela op³at targowych w postaci licencji za prowadzenie handlu poza targowiskami na terenie miasta Rumi
l.p.

Dzienna op³ata
za punkt sprzeda¿y

rodzaj dzia³alnoci

2.

Sprzeda¿ biletów komunikacji miejskiej, gazet, pocztówek, map, biletów
na imprezy masowe
Sprzeda¿ kwiatów, zniczy i choinek

2,60
59,00

3.

Sprzeda¿ wyrobów o charakterze artystycznym i sztuki ludowej

3,60

1.

4.
5.
6.
7.

Sprzeda¿ art. okolicznociowych (z wyj¹tkiem okrelonych w pkt.2) i
sprzeda¿ promocyjna
Sprzeda¿ ksi¹¿ek
sprzeda¿ wszelkich artyku³ów i ma³ej gastronomii w miejscach
zorganizowanych imprez masowych
sprzeda¿ na terenach przed sklepami, zgodnie z § 4 pkt. 1 uchwa³y

48,00
7,70
36,00
11,80
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr V/41/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 12 grudnia 2002 r.

1.
2.
3.
4.
5.

Poz. 2299, 2300, 2301, 2302

2301
UCHWA£A Nr V/43/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 12 grudnia 2002 r.

LICENCJA Nr .................

w sprawie okrelenia wzorów formularzy stosowanych
w podatku lenym

Op³ata targowa
na prowadzenie handlu poza targowiskami

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
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 oraz art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Imiê i nazwisko /firma prowadz¹cego sprzeda¿ ..............
Przedmiot sprzeda¿y .......................................................
Okres na jaki wykupiono licencjê .....................................
Miejsce sprzeda¿y .............................................................
Wysokoæ op³aty ...............................................................
.................................................
(podpis pracownika Urzêdu Miasta)

2300
UCHWA£A Nr V/42/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy stosowanych
w podatku rolnym
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
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431, 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 Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy niezbêdne do
wymiaru i poboru podatku rolnego:
1) informacja o gruntach dla osób fizycznych, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1* do uchwa³y,
2) deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie maj¹cych
osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe, stanowi¹ca za³¹cznik nr 2* do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Rumi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski
*) Za³¹czników Nr 1-2 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miejskim.

§1
Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy niezbêdne do
wymiaru i poboru podatku lenego:
1) informacja w sprawie podatku lenego dla osób fizycznych, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1* do uchwa³y,
2) deklaracja na podatek leny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie maj¹cych
osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe, stanowi¹ca za³¹cznik nr 2* do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Rumi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski

2302
UCHWA£A Nr V/44/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie zasad ustalania stawek czynszów za dzier¿awê gruntów gminnych, po³o¿onych na terenie miasta Rumi.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki czynszów za dzier¿awê gruntów gminnych, stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Rumia, jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Rumi.
*) Za³¹czników Nr 1,2 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miejskim.
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Poz. 2302, 2303
§3

Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Rumi Nr XLI/603/
2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad ustalania stawek czynszów za dzier¿awê gruntów gminnych na
terenie miasta Rumi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr V/44/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 12 grudnia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski

STAWKI CZYNSZÓW ZA DZIER¯AWÊ GRUNTÓW GMINNYCH NA TERENIE MIASTA RUMI

Po³o¿enie

1
Ulice:
Abrahama,
D¹browskiego,
Gdañska, Górnicza,
Grunwaldzka,
Kolejowa, Sabata,
Sobieskiego,
Starowiejska,
Wybickiego
Pozosta³e grunty na
terenie miasta Rumi

Na cele
handlowe
stawka
za 1 m²
miesiêcznie

Na cele
handlowe:
targowiska,
stawka
za 1 m²
miesiêcznie

2

3

Na cele
przemys³owosk³adowe
i transportowe,
parkingi, gara¿e
za pow. do
500 m², stawka
za 1m²
miesiêcznie
4

4,17

0,35

2,08

0,35

Na cele jak
w rubryce 4 za
pow. powy¿ej
500 m²,
stawka za 1m²
miesiêcznie

Na cele upraw
warzywniczych
za pow.
do 1000 m²,
stawka roczna
za 1 m²

Na cele upraw
rolnych
za pow. powy¿ej
1000 m²,
stawka roczna
za 10 m²

5

6

7

0,59

0,37

0,23

0,11

0,59

0,37

0,23

0,11

2303
UCHWA£A Nr V/45/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 12 grudnia 2002 r.

obs³ugiwanymi przez Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w
Gdyni w wysokoci okrelonej w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3

w sprawie op³at za przewóz osób i baga¿u rodkami
komunikacji miejskiej w roku 2003 na terenie miasta
Rumi.

Ustala siê na terenie Rumi wysokoæ op³at dodatkowych okrelonych w za³¹czniku nr 3 do niniejszej uchwa³y.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada
Miejska Rumi uchwala, co nastêpuje:

§4

§1
Ustala siê na terenie miasta Rumi cenê biletów jednorazowych za przewóz osób i baga¿u rodkami komunikacji miejskiej obs³ugiwanymi przez Zarz¹d Komunikacji
Miejskiej w Gdyni w wysokoci okrelonej w za³¹czniku
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê na terenie Rumi ceny biletów okresowych
za przewóz osób i baga¿u rodkami komunikacji miejskiej

Traci moc uchwa³a nr XLI/604/2001 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie op³at za przewóz
osób i baga¿u rodkami komunikacji miejskiej.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr V/45/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 12 grudnia 2002 r.
Ceny biletów jednorazowych
Rodzaj linii
Zwyk³a w granicach Rumi
Zwyk³a w obrêbie sieci komunikacyjnej z przekraczaniem granic administracyjnych miast
Pospieszna, specjalna i nocna w granicach Rumi
Pospieszna, specjalna i nocna w obrêbie sieci komunikacyjnej z przekraczaniem granic
administracyjnych miast

normalny
1,60 z³
3,00 z³
2,00 z³

ulgowy
80 gr.
1,50 z³
1,00 z³.

3,50 z³

1,75 z³

Za przewóz baga¿y, wózka lub psa ustala siê op³atê w wysokoci biletu normalnego obowi¹zuj¹cego na danym
rodzaju linii.
Na liniach specjalnych obowi¹zuj¹ wy³¹cznie bilety jednorazowe.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr V/45/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 12 grudnia 2002 r.
Ceny biletów okresowych

Rodzaj linii
Zwyk³e, pospieszne i nocne
w granicach Rumi
Zwyk³e, pospieszne i nocne
w granicach Rumi
i Redy z Wejherowem

Bilet miesiêczny imienny
wa¿ny
wa¿ny
od poniedzia³ku do pi¹tku
codziennie

Bilet na okaziciela
wa¿ny codziennie

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

przez
miesi¹c

42 z³

21 z³

50 z³

25 z³

61 z³

60 z³

30 z³

70 z³

35 z³

81 z³

przez
dekadê
23 z³

29 z³

Na liniach pospiesznych i nocnych nie dopuszcza siê dop³at do biletów okresowych wa¿nych na liniach zwyk³ych na
danym obszarze.
Bilet okresowy nie podlega przeliczeniu na bilety jednorazowe. W przypadku przejazdu na podstawie biletu okresowego wa¿nego na obszarze jednego miasta (gminy), po przekroczeniu granicy taryfowej obowi¹zuje bilet jednorazowy w cenie w³aciwej dla nastêpnego miasta (gminy).
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr V/45/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 12 grudnia 2002 r.
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UCHWA£A Nr 13/III/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.

Op³aty dodatkowe

w sprawie wysokoci rocznych stawek podatku od nieruchomoci na 2003 rok.

1. Op³ata dodatkowa za przejazd bez wa¿nego biletu 
100 z³.
2. Op³ata dodatkowa za przewo¿enie zwierz¹t i rzeczy
objêtych op³at¹ taryfow¹ bez wa¿nego biletu lub przewo¿enie rzeczy wy³¹czonych z przewozu rodkami
transportu miejskiego  40 z³.
3. Op³ata dodatkowa za zatrzymanie lub zmianê trasy
rodka transportowego  300 z³.
4. W przypadku uiszczenia op³aty dodatkowej bezporednio kontroluj¹cemu, wysokoæ op³at dodatkowych
okrelonych w pkt 1 i 2 obni¿a siê o 50%.
5. W przypadku uiszczenia op³aty dodatkowej w ci¹gu 7
dni od daty wystawienia dokumentu zobowi¹zuj¹cego do uiszczenia tej op³aty, wysokoæ op³at dodatkowych w pkt 1 i 2 obni¿a siê o 30%.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984), art. 5 pkt 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 i Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21,
poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540,
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r.
Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149,
poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770 i Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983 i
Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r.
Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115 i
Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125,
poz. 1371, z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683),
Rada Gminy Parchowo uchwala,co nastêpuje:
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Poz. 2304, 2305
§1

Wysokoæ rocznych stawek podatku od nieruchomoci na 2003 rok zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci gminne instytucje kultury i jednostki ochotniczej stra¿y po¿arnej.
§3
Poboru podatku na terenie so³ectw dokonuj¹ so³tysi
lub osoby upowa¿nione przez Wójta Gminy w drodze inkasa. Wysokoæ wynagrodzenia za pobór podatku okrela uchwa³a Nr 83/XIV/92 Rady Gminy Parchowo z dnia 3
kwietnia 1992 r.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Parchowo.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 roku
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 13/III/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.
WYSOKOÆ ROCZNYCH STAWEK
PODATKU OD NIERUCHOMOCI NA 2003 ROK
1. Od budynków mieszkalnych  0,51 z³ od 1 m2 pow.
u¿ytkowej.
2. Od 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  14,25 z³ od 1 m2
pow. u¿ytkowej.
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 pow.
u¿ytkowej.
4. Od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej.
5. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci, w tym:
a) od letniskowych  5,78 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
b) od pozosta³ych (gara¿e, szopki)  3,60 z³ od 1 m2 pow.
u¿ytkowej.
6. Od budowli  2% wartoci okrelonej na podstawie
art. 4 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 4 i 5 ustawy.
7. Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z
budynkami mieszkalnymi  0,60 z³ od 1 m2 powierzchni.
8. Od gruntów:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha powierzchni,
b) od gruntów letniskowych  0,15 z³ od 1 m2 powierzchni,
c) od pozosta³ych gruntów  0,09 z³ od 1 m2 powierzchni.

2305
UCHWA£A Nr 14/III/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984) oraz art. 10 ust. 1, 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 1991 r. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21,
poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409,
Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689,
Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r.
Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315,
z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371, z 2002 r.
Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Parchowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika
Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika nr 3
do niniejszej uchwa³y,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr
4 do niniejszej uchwa³y,
5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 5
do niniejszej uchwa³y,
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 6
do niniejszej uchwa³y,
7) od autobusu wg za³¹cznika nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Parchowo.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2305
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§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 14/III/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski

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

Stawka podatku w z³
wyprodukowane do 31 grudnia 1992 r.
wyprodukowane od 1 stycznia 1993 r.
600
600
700
650
800
750

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr 14/III/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.
Stawki roczne podatku dla samochodów ciê¿arowych
o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach

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

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

nie mniej
ni¿

mniej ni¿

12

16

600

800

16

18

700

850

800

1.084

19

600

650

23

1200
1800

1250
1850

600
1.000
1.900

650
1.200
2.200

2.000

2.300

dwie osie

od 18 ton i wiêcej
trzy osie
12
19
od 18 ton i wiêcej
cztery osie i wiêcej
12
20
25

20
25
31
od 31 ton i wiêcej

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr 14/III/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.
Stawki roczne podatku od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
dopuszczalna masa ca³kowita w tonach

Stawka podatku w z³

nie mniej ni¿

mniej ni¿

wyprodukowane do 31 grudnia 1992 r.

wyprodukowane od 1 stycznia 1993 r.

3,5

12

850

900

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 4737 

Poz. 2305

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr 14/III/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.
Stawki roczne podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w z³
O jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

nie mniej ni¿

mniej ni¿

12

18

1.550

1.600

18

25

1.600

1.650

25

31

1.650

1.700

31

40

1.700

1.750

dwie osie

trzy osie
12

40
40 i wiêcej

1.200

1.600

1.600

2.207

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr 14/III/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.
Stawki roczne podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton
Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Stawka podatku w z³

nie mniej ni¿

mniej ni¿

wyprodukowane
do 31 grudnia 1992 r.

wyprodukowane
od 1 stycznia 1993 r.

7

12

500

450

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr 14/III/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.
Stawki roczne od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ 12 ton
Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Stawka podatku w z³
O jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
jedna o
750
800
850
dwie osie

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25

18
25

12

28

900

1.600

28
33
38

33
38

1.000
1.100
1.200

1.700
1.800
1.900

12
38

38
44
od 44 ton i wiêcej

900
1.000
1.100

1.300
1.400
1.500

800
850
900

trzy osie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr 14/III/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.
Stawki roczne podatku dla autobusów
liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku w z³

mniej ni¿

równej lub wy¿szej

30

-

1.200

-

30

1.500

2306

§5

UCHWA£A Nr 15/III/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 roku,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³aty miejscowej na 2003 rok pobieranej od osób przebywaj¹cych czasowo na terenie miejscowoci: Grabowo, Frydrychowo,
Parchowo, Jeleñcz, Sumin i Sylczno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984)), art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z
1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149,
poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz.
983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111,
poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr
200, poz. 1683), rozporz¹dzenia wykonawczego 4/91
Wojewody S³upskiego z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie
wykazu miejscowoci w województwie s³upskim, na terenie których pobiera siê op³atê miejscow¹ Rada Gminy
Parchowo uchwala,co nastêpuje:
§1
Ustala siê w miejscowociach: Grabowo, Frydrychowo, Jeleñcz, Parchowo, Sumin i Sylczno wysokoæ stawek op³aty miejscowej za ka¿dy dzieñ pobytu wymienionych ni¿ej osób przebywaj¹cych czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych:
 1,00 z³  od emerytów, rencistów i m³odzie¿y ucz¹cej siê,
 1,45 z³  od pozosta³ych osób fizycznych.
§2

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski

2307
UCHWA£A Nr 16/III/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci podatku od posiadania
psów na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. NR 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984)), art. 14 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z
1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149,
poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 z 2001 r.
Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, Nr 200, poz. 1683), Rada Gminy Parchowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ podatku od posiadania psów:
 33,00 z³ rocznie od ka¿dego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu.
§2

Op³atê miejscow¹ pobiera siê przy zameldowaniu w
miejscu pobytu czasowego.

Nie pobiera siê podatku od posiadania szczeni¹t w
wieku do 6 miesiêcy.

§3

§3

Wynagrodzenie za inkaso op³aty miejscowej wynosi
7% od zainkasowanej kwoty.
Inkasentami ustanawia siê w³acicieli orodków wypoczynkowych i osoby upowa¿nione przez Wójta Gminy.

Termin p³atnoci podatku ustala siê do dnia 31 marca
ka¿dego roku bez wezwania.

§4

Poboru podatku na terenie so³ectw dokonuj¹ so³tysi
lub osoby upowa¿nione przez Wójta Gminy w drodze inkasa. Wynagrodzenie za pobór podatku wynosi 10% od
zainkasowanej kwoty.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Parchowo.

§4
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Poz. 2307, 2308, 2309, 2310
§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Parchowo.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski

2308
UCHWA£A Nr 17/III/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla ustalenia ceny podatku rolnego na 2003 rok.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
z 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, z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984) Rada Gminy Parchowo uchwala, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2002 r. okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 31 padziernika 2002 r. w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2002 r. (M.P. Nr 51, poz. 733).
Obni¿a siê z kwoty 33,45 za 1 q do kwoty  30,00 za 1 q
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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), art. 6, pkt 9
ustawy z dnia 10 padziernika 2002 r. o podatku lenym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682), Rada Gminy Parchowo uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci dla osób fizycznych  stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoci dla osób prawnych  stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
3. Ustala siê wzór informacji o gruntach dla osób fizycznych  stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3* do niniejszej uchwa³y.
4. Ustala siê wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego
dla osób prawnych  stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4* do
niniejszej uchwa³y.
5 Ustala siê wzór informacji o lasach dla osób fizycznych
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 5* do niniejszej uchwa³y.
6. Ustala siê wzór deklaracji na podatek leny dla osób
prawnych  stanowi¹cy za³¹cznik Nr 6* do niniejszej
uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Parchowo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 roku
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski

§2
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Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Parchowo.
§3

UCHWA£A Nr III/12/02
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 12 grudnia 2002 r.

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

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psa, op³aty miejscowej i administracyjnej.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski

2309
UCHWA£A Nr 18/III/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy na podatek
od nieruchomoci, rolny i leny.
Na podstawie art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 84 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,

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.) w zwi¹zku z art. 5, 14, 17 i 18 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. zm. Nr 200,
poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,49 z³ od
1 m2 p.u.
a  z podatku wy³¹cza siê strychy i piwnice.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub le*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê. Druki dostêpne s¹
w Urzêdzie Gminy.
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4.
5.

6.
7.
8.

9.
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na oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e od
ka¿dego samodzielnego punktu, w którym prowadzona jest dzia³alnoæ gospodarcza:
a  za powierzchniê u¿ytkow¹ do 100 m2 w³¹cznie 
16,83 z³ od 1 m2 p.u. Stosuje siê ulgê w wysokoci
50% w I i IV kwartale roku dla orodków wczasowych;
b  za powierzchniê powy¿ej 100 m2  13,30 z³ od 1 m2
p.u. Stosuje siê ulgê w wysokoci 50% w I i IV kwartale roku dla orodków wczasowych;
c  z podatku wy³¹cza siê zak³ady szewskie, kowalskie
i bednarskie.
Od budynków gospodarczych na dzia³kach budowlanych za 1 m2:
a  od osób fizycznych  2,81 z³;
b  od osób prawnych  5,78 z³.
Od budynków letniskowych  5,78 z³ od 1 m2 p.u.
Od powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1
m2 p.u.
Od powierzchni zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³ od 1 m2 p.u.
Od budowli  2% ich wartoci.
Od m2 powierzchni gruntów:
a  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,62 z³;
b  pozosta³ych:
 letniskowych  0,30 z³,
 grunty pozosta³e 0,11 z³  stosuje siê ulgê w wysokoci 50% dla emerytów i rencistów,
Od gruntów pod jeziorami  3,38 z³ od 1 ha.

4. Inkasentowi za pobór op³aty miejscowej przys³uguje
wynagrodzenie w wysokoci 15% zainkasowanej op³aty.
§5
Odpowiedzialnym za inkaso ³¹cznego zobowi¹zania
pieniê¿nego czyni siê so³tysów oraz ustala wynagrodzenie w wysokoci 10% zainkasowanej kwoty.
§6
1. Okrela siê wysokoæ op³aty administracyjnej w gminie Sierakowice:
a) za czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej, w tym za sporz¹dzenie testamentu 
60 z³,
b) za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania terenu lub za wydanie decyzji urbanistycznej  150 z³,
2. Op³atê administracyjn¹ op³aca osoba zg³aszaj¹ca wniosek o sporz¹dzenie testamentu lub podjêcie czynnoci
urzêdowej w terminie 14 dni licz¹c od dnia sporz¹dzenia testamentu albo podjêcia czynnoci urzêdowej, w
kasie Urzêdu Gminy w Sierakowicach.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§8
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y trac¹ moc
uchwa³y Rady Gminy Nr XXXVIII/267/01
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta

§2
Zwalnia siê z podatku nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ gminy z wy³¹czeniem nieruchomoci wydzier¿awionych i wydanych w posiadanie lub zarz¹d.
§3
1. Okrela siê stawkê podatku od posiadania psów w
gminie Sierakowice w wysokoci 25 z³ od jednego posiadanego psa.
2. Podatek od posiadania psa wp³aca siê z góry w kasie
Urzêdu Gminy bez wezwania do dnia 31 marca ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³ psa po tym terminie, to
wówczas wp³aca siê podatek w ci¹gu 1 miesi¹ca od
daty nabycia psa, je¿eli podatku od niego za dany rok
nie wp³aci³ poprzedni w³aciciel.
§4
1. Okrela siê stawkê dzienn¹ op³aty miejscowej w gminie Sierakowice, za ka¿dy dzieñ pobytu w wysokoci
1,60 z³ od osoby fizycznej przebywaj¹cej okresowo w
celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowociach posiadaj¹cych korzystne
walory krajobrazowe, w³aciwoci klimatyczne oraz
warunki umo¿liwiaj¹ce pobyt osób w: Kamienicy Królewskiej, Gowidlinie, Lemanach, Za³akowie.
2. Za pobór op³aty miejscowej czyni siê odpowiedzialnymi osoby prowadz¹ce ksi¹¿ki meldunkowe.
3. Ustala siê termin przekazania nale¿noci pobranej z
tytu³u op³aty miejscowej na konto Urzêdu Gminy do
dnia 10 nastêpnego miesi¹ca za miesi¹c poprzedni.

2311
UCHWA£A Nr III/13/02
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych
wymiaru podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i
podatku lenego
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 pkt 13 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 200 poz. 1683) art. 6a pkt 11 ustawy z dnia 15
listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94 z 1993 r.
poz. 431 ze zm.), art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1) okrela siê wzór  informacja w sprawie podatku rolnego, jak w za³¹czniku Nr 1* do uchwa³y;
2) okrela siê wzór  deklaracja na podatek rolny, jak w
za³¹czniku Nr 2* do uchwa³y;
3) okrela siê wzór  informacja w sprawie podatku lenego, jak w za³¹czniku Nr 3* do uchwa³y;
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê. Druki dostêpne s¹
w Urzêdzie Gminy.
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4) okrela siê wzór  deklaracja na podatek leny, jak w
za³¹czniku Nr 4* do uchwa³y;
5) okrela siê wzór  informacja w sprawie podatku od
nieruchomoci, jak w za³¹czniku Nr 5* do uchwa³y;
6) okrela siê wzór  deklaracja na podatek od nieruchomoci, jak w za³¹czniku Nr 6* do uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta

2312
UCHWA£A Nr III/14/02
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 12 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 o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 10, ust. 1 i art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U.
Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
410 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
615 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
851 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  jedna i dwie
1.025 z³
 o liczbie osi  trzy
923 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  dwie i trzy
2.153 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.050 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.153 z³
3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  jednia i dwie
1.128 z³
 o liczbie osi  trzy
1.025 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  dwie i trzy
2.255 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.153 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.255 z³

Dziennik Urzêdowy
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4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5, tony
820 z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
1.025 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.230 z³
5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.743 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna i dwie
1.814 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
2.255 z³
 o liczbie osi  trzy
2.050 z³
6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.743 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna i dwie
1.814 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
2.265 z³
 o liczbie osi  trzy
2.262 z³
7. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
646 z³
8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna i dwie
974 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
1.435 z³
 o liczbie osi  dwie i trzy
1.333 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.814 z³
 o liczbie osi  trzy
1.743 z³
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna i dwie
974 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
1.435 z³
 o liczbie osi  dwie i trzy
1.333 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.814 z³
 o liczbie osi  trzy
1.743 z³
10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
820 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.640 z³
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wypro-
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dukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
451 z³
 od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
677 z³
 od 9 ton do poni¿ej 12 ton
933 z³
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
902 z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
1.128 z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.353 z³
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
718 z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
902 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.804 z³
2. Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1,4,7 i 10 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i
okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
369 z³
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
554 z³
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
759 z³
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
738 z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
923 z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.107 z³
c) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
738 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.476 z³
§3
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb jednostek i zak³adów bud¿etowych Urzêdu Gminy i
stanowi¹ce ich w³asnoæ.

2313
UCHWA£A Nr XXXVI/342/2002
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pelplin.
Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 159, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 21
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733)  Rada
Miejska w Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê wieloletni na lata 2002-2006 program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pelplin,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, bêd¹cy
jej integralna czêci¹.
§2
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy i Miasta do wykonania
postanowieñ niniejszej uchwa³y.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy i Miasta w Pelplinie.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pelplinie
W. Bruski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVI/342/2002
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy i Miasta Pelplin na lata 2002  2006
I. WSTÊP

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta

Art. 75 Konstytucji RP mówi o ty, i¿ "W³adze publiczne
prowadz¹ politykê sprzyjaj¹c¹ zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych obywateli, w szczególnoci przeciwdzia³aj¹ bezdomnoci, wspieraj¹ rozwój budownictwa socjalnego oraz popieraj¹ dzia³ania obywateli zmierzaj¹ce do
uzyskania w³asnego mieszkania.
Bior¹c pod uwagê ograniczone finanse na bie¿¹c¹ realizacjê zadañ z mieszkaniówki oraz brak mo¿liwoci
poprawienia stanu istniej¹cych równie¿ finansowych zasobów, oczywista staje siê koniecznoæ opracowania strategii dzia³ania w tym zakresie.
Strategia taka pozwoli na bie¿¹ce ledzenie sytuacji
mieszkaniowej, a w szczególnoci pozwoli:
 oceniaæ stan techniczny istniej¹cego zasobu,
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 podejmowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce ku jego polepszeniu,
 oceniaæ mo¿liwoci pozyskania rodków finansowych oraz ich wielkoæ.
Polityka mieszkaniowa w³adz lokalnych oparta jest na
za³o¿eniach Polityki mieszkaniowej pañstwa zarówno w
zakresie budowania mieszkañ, jak i gospodarowania ju¿
istniej¹cym zasobem.
Rol¹ pañstwa jest wspieranie obywateli w dzia³aniach
zmierzaj¹cych do pozyskania mieszkania, a nie zastêpowanie ich.
Niezbêdny jest rozwój systemu d³ugookresowego kredytowania oraz oszczêdzania na cele mieszkaniowe po
to,by spo³eczeñstwo mog³o zaspokoiæ
Swoje potrzeby bez nadmiernego finansowania ze strony pañstwa.
Lokalna spo³ecznoæ musi okreliæ swoje potrzeby i
oczekiwania wzglêdem polityki mieszkaniowej. Powinna
przyj¹æ cel i za pomoc¹ wybranych priorytetów oraz przy
pomocy w³adz lokalnych d¹¿yæ do jego osi¹gniêcia.
II. PROGNOZA DOTYCZ¥CA WIELKOCI
ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY Z PODZIA£EM NA LOKALE
SOCJALNE I POZOSTA£E LOKALE MIESZKALNE
GMINY I MIASTA PELPLIN
Charakterystyka techniczna mieszkaniowego zasobu
Miasta i Gminy Pelplin.
1. Informacja ogólna.
2. Wielkoæ zasobu mieszkaniowego
1.1.Wielkoæ zasobu mieszkaniowego Miasta i Gminy
Pelplin zarz¹dzanego przez PELKOM Spó³ka z o.o.
w Pelplinie:
1) zasób mieszkaniowy gminy i miasta Pelplin sk³ada siê z 92 budynków mieszkalnych w których
znajduje siê 870 lokali mieszkalnych w tym 27
lokali u¿ytkowych
2) budynki stanowi¹ce w 100% w³asnoæ gminy 
41 budynki, 205 lokali mieszkalnych,
3) budynki stanowi¹ce wspó³w³asnoæ osób prywatnych  zarz¹d przymusowy  5 budynków,
43 lokali
4) budynki stanowi¹ce wspó³w³asnoæ gminy i
wspólnot mieszkaniowych  46 budynków, 247
lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ
osób fizycznych, 348 lokali stanowi¹cych w³asnoæ gminy.
5) budynki stanowi¹ce w³asnoæ Wspólnot Mieszkaniowych w Zarz¹dzie PELKOM  8 budynków,
114 lokali mieszkalnych.
1.2. Budynki zarz¹dzane przez PELKOM Spó³ka z o.o.,
to obiekty o bardzo zró¿nicowanym wieku, konstrukcji i standardzie.
1.3. Wiek zarz¹dzanych nieruchomoci.
Budynki wybudowane do 1945 r.  58 szt. co stanowi 63% zasobu.
Budynki wybudowane w latach 1946-1969  20 szt.
co stanowi 22% zasobu.
Budynki wybudowane w latach 1970-1989  14 szt.
co stanowi 15% zasobu.
Zdecydowana wiêkszoæ, bo 58 to budynki wybudowane przed 1945 rokiem. Budynki te maj¹ konstrukcjê mieszan¹, to jest ciany murowane a stro-
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py, klatki schodowe i dachy drewniane. Wszystkie
obiekty, które zosta³y wzniesione przed 1939 rokiem
podlegaj¹ ochronie konserwatorskiej. Natomiast niektóre zabudowy tzw. centrum miasta Pelplina stanowi
obszar ochrony konserwatorskiej. Sporód budynków
bêd¹cych w zarz¹dzie PELKOM Spó³ka z o.o. stanowi¹cych zasoby Miasta i Gminy Pelplin, 19 budynków
objêtych jest ochron¹ konserwatorsk¹. Budynki oddane do u¿ytku w latach szeædziesi¹tych i póniejszych
to zaledwie 30 obiektów o konstrukcji trwa³ej, posiadaj¹cych doæ dobre wyposa¿enie techniczne oraz
dobry lub niez³y standard mieszkañ.
2. Zaopatrzenie w media.
2.1.Instalacja elektryczna:
 92 budynki tj. 100% zasobów posiada instalacjê
elektryczn¹.
2.2.Instalacja wodno-kanalizacyjna:
 80 budynków, tj. 87% zasobów wyposa¿onych
jest w instalacjê wodoci¹gow¹, lecz nie wszystkie s¹ pod³¹czone do sieci kanalizacyjnej miejskiej, nieznaczna ich iloæ jeszcze przy³¹czona jest
do szamb.
2.3.Instalacja c.o. i c.w.:
 24 budynki wyposa¿one s¹ w centralne ogrzewanie i ciep³¹ wodê co stanowi 26% zasobu w
tym do 2 kot³owni miejskich pod³¹czone jest 7
budynków a do lokalnych 17 budynków,
pozosta³e 68 budynków wyposa¿onych jest w
ogrzewanie piecowe.
3. Stan techniczny konstrukcji budynków.
3.1.Analizuj¹c stan techniczny zasobu nale¿y stwierdziæ, ¿e przeznaczonych do rozbiórki s¹ 4 budynki,
w których zamieszkuje 15 rodzin oczekuj¹cych na
wykwaterowanie.
Po wykwaterowaniu lokatorów budynki te bêd¹
sukcesywnie rozbierane lub w³¹czane do planów
remontów kapitalnych w kolejnych latach.
3.2.Budynki wybudowane przed 1939 r. i po II wojnie
wiatowej do roku 1950 ze wzglêdu na wiek (czêsto powy¿ej 100 lat) i konstrukcjê s¹ najbardziej wyeksploatowane i nara¿one na fizyczne zniszczenie.
Oko³o 40 budynków wymaga wzmocnieñ i remontów w ró¿nym zakresie i z ró¿nych wzglêdów, np.:
 pêkanie elementów z uwagi na nierównomierne
osiadanie fundamentów powodowane drganiami od ruchu komunikacyjnego, naruszeniem
struktury gruntów w wyniku prowadzonych w
s¹siedztwie inwestycji,
 brak izolacji poziomych i pionowych powoduje
zawilgocenie cian, stropów i pod³óg, co prowadzi do zagrzybienia mieszkañ, a przede
wszystkim os³abia konstrukcjê, niszczy stropy,
ciany, mienie lokatorów oraz stwarza zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzi,
 samowola budowlana  dokonywane przez lokatorów w latach wczeniejszych zmiany i modernizacje, np. wybijanie dodatkowych otworów
w cianach, urz¹dzanie bez izolacji pomieszczeñ
sanitarnych, zniszczone elewacje  poza aspektem estetycznym powoduj¹ wyp³ukiwania, wykruszanie zaprawy, zawilgocenia i przemarzania
przegród budowlanych, nieszczelne pokrycia
dachowe  to przyczyna niszczenia konstrukcji
dachów, stropów, a w konsekwencji ca³ego
budynku i mienia lokatorów.
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3.3.Budynki wybudowane w latach szeædziesi¹tych, to
g³ównie bloki na Osiedlu Limanowskiego oraz pojedyncze na innych ulicach i w zabudowie staromiejskiej, wiele balkonów nie posiada lub ma nieskuteczn¹ izolacjê, co powoduje szybk¹ ich degradacjê, zu¿yte pokrycia papowe  ich nieszczelnoci maj¹ wp³yw
na pogorszenie stanu konstrukcji budynków, jej szybsze zu¿ycie techniczne, a tak¿e powoduj¹ szkody lokatorom.
3.4.Budynki oddane do u¿ytku po 1970 roku w zasadzie
wymagaj¹ bie¿¹cej konserwacji, a tak¿e w wielu wypadkach wymiany pokrycia dachowego. Budynki te,
z uwagi na wady technologiczne, wymagaj¹ docieplenia cian i stropów nad ostatni¹ kondygnacj¹.
3.5.Baraki.
Nie spe³niaj¹ w ¿adnym stopniu warunków jakim powinny odpowiadaæ budynki i lokale mieszkalne. Poch³aniaj¹ ogromne rodki na ich utrzymanie, niezbêdne remonty np. instalacji elektrycznej, pokrycia dachu, na usuwanie awarii.
3.6.Elewacje.
Wykonanie remontu elewacji jest niezbêdne nie tylko
z uwagi na poprawê estetyki budynków ale równie¿
ze wzglêdów bezpieczeñstwa (lune odwarstwione
fragmenty tynków, gzymsów i ozdób architektonicznych) i w celu poprawy stanu technicznego cian zewnêtrznych oraz izolacyjnoci przegród.
W ostatnich latach, przeprowadzono szereg remontów elewacji lecz przewa¿nie szczytowych ich czêci.
Jeszcze ok.70% zasobu wymaga takiego remontu.
Brak mo¿liwoci wykwaterowania lokatorów wymusza na zarz¹dzaj¹cym, w imieniu miasta i gminy Pelplin, wykonywanie robót i wydatkowanie rodków na
obiekty, których remont z ekonomicznego punktu
widzenia jest nieop³acalny.
3.7.Zabudowa gospodarcza  nie uporz¹dkowana, chaotycznie pobudowana w bardzo z³ym stanie technicznym, niemal w 100% remontowanie jej jest nieop³acalne lecz wymuszone, gdy¿ s³u¿y ona jako pomieszczenia gosp. lokatorów (sk³ad opa³u), pralnie, sanitariaty, które s¹ niezbêdne, bowiem stanowi¹ pomieszczenia przynale¿ne do lokali mieszkalnych. Tam gdzie
to mo¿liwe wydano nakazy rozbiórkowe.

2.

3.

4.

III. Analiza potrzeb oraz plan remontów
i modernizacji wynikaj¹cych ze stanu technicznego
budynków i lokali
1. Termorenowacja budynków.
Z punktu widzenia w³aciciela i zarz¹dcy nieruchomoci jest to jedno z najwa¿niejszych zadañ, poniewa¿ zainwestowane na ten cel rodki finansowe przynosz¹
najwiêksze korzyci. Po pierwsze polepszaj¹ stan techniczny budynków i warunki mieszkaniowe zamieszkuj¹cych w nich lokatorom. Po wtóre zainwestowane
rodki zwracaj¹ siê dziêki zmniejszeniu energoch³onnoci budynków, a co za tym idzie obni¿aj¹ koszty eksploatacji.
Termorenowacja obejmuje:
 wymianê lub regulacjê instalacji centralnego ogrzewania i ciep³ej wody u¿ytkowej,
 docieplenie przegród budowlanych: cian i stropów,
 wymianê stolarki okiennej i drzwiowej,
1.1. Wymiana lub regulacja wewnêtrznej instalacji c.o.
i c.w.

5.

6.

7.
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Dotychczas na 24 budynki wyposa¿one w instalacjê c.o. wykonano regulacje tej instalacji w 5 budynkach poprzez wymianê zaworów grzejnikowych
na zawory nastawcze lub termostatyczne. W 3 budynkach wymieniono zawory podpionowe. Nale¿y jeszcze zmodernizowaæ instalacjê centralnego
ogrzewania w pozosta³ych 19 budynkach. Na ten
cel niezbêdna jest kwota ok. 250 tys. z³.
1.2.Wymiana stolarki.
Dotychczas nie wymieniano stolarki okiennej.
Obecnie stolarka okienna znajduj¹ca siê w budynkach wyposa¿onych w centralne ogrzewanie nadaje siê do wymiany w 70% na co potrzeba ok. 1,1
mln. z³. Nale¿y tak¿e wymieniæ okna w pozosta³ych
budynkach a kwota potrzebna na ten cel to ok. 3
mln. z³.
1.3.Docieplenie cian zewnêtrznych budynków.
Dotychczas nie docieplano budynków. Docieplenia wymaga³yby wszystkie szczyty budynków z instalacj¹ centralnego ogrzewania oraz wiêkszoæ pozosta³ych budynków. Minimalne koszty jakie nale¿a³oby na ten cel zabezpieczyæ to kwota ok. 720
tys. z³.
Instalacje elektryczne.
Dotychczas wymieniono instalacjê elektryczn¹ w 10%
budynków. Z uwagi na z³y stan techniczny instalacji w
wiêkszoci aluminiowej, zwiêkszenie poboru pr¹du,
ma³e przekroje przewodów oraz nowe wymogi (skrzynki licznikowe i zabezpieczenia g³ówne przed budynkami) nale¿y wykonaæ remont instalacji elektrycznej zasilaj¹cej oraz przedlicznikowej w budynkach na kwotê
ok. 300 tys. z³.
Instalacje wodno-kanalizacyjne.
80 budynków tj. oko³o 87% budynków wyposa¿onych
jest w instalacjê wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹ z czego
28 budynków nie jest pod³¹czona do sieci kanalizacyjnej. Na likwidacje szamb i pod³¹czenie do sieci oczekuje 7 budynków. Koszty zwi¹zane z wymian¹ instalacji wod-kan których stan jest z³y tj. 25 budynków szacuje siê na kwotê ok. 200 tys. z³.
Ogrzewanie mieszkañ.
Budynki ogrzewane piecami stanowi¹ ok. 75% zasobu
mieszkaniowego. Na remont kapitalny pieców wg zg³oszeñ oczekuje obecnie ok. 50 lokatorów. Nale¿y te¿
wzi¹æ pod uwagê z³y stan kominów szczególnie w budynkach starych. Koszt przestawionych pieców i kominów wyniesie ok. 300 tys. z³.
Dachy.
Dachy i obróbki blacharskie wymagaj¹ sta³ych napraw
i konserwacji. Dachy 12 budynków pokryte s¹ eternitem. Dachy te nale¿y w pierwszej kolejnoci wymieniæ
na inne. Nale¿y te¿ na 15 budynkach wykonaæ konserwacjê dachów papowych wraz wymian¹ blacharki. £¹czna kwota potrzebna na te remonty to ok. 500 tys. z³.
Roboty zabezpieczaj¹ce elementy konstrukcji i remonty kapitalne.
Oko³o 20 budynków wymaga powa¿niejszych remontów, a ok. 10 remontu kapitalnego.
Elewacje.
Remontów elewacji w celu poprawy stanu technicznego cian zewnêtrznych oraz estetyki nale¿y wykonaæ w ok. 70% zasobu. Szacuje siê, ¿e koszt tego przedsiêwziêcia wyniós³by ok. 1,5 mln. z³.
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8. Plan remontów i modernizacji z podzia³em na kolejne lata.
Poni¿sza tabela obrazuje niezbêdne potrzeby modernizacyjno  remontowe na przestrzeni lat 2002-2007.

Lp.

Ulica

Nr bud.

Przewidywany rok
remontu

1.

Starogardzka

8

2002

2.

Kociuszki

11

2002

3.
4.

Sienkiewicza
Starogardzka

2
7A

2002
2003

5.

Sambora

3

2003

6.

Kociuszki

32

2003

7.

Mickiewicza

36

2003

8.

Kociuszki

32

2003

9.

Sambora

18A

2003

10.

Starogardzka

4

2004

11.

Sambora

18

2004

12.

Pl. Grunwaldzki

9

2004

13.

Sambora

12

2005

14.

Pl. Grunwaldzki

1

2005

15.

Mickiewicza

14

2005

16.

Mickiewicza

32

2005

17.

Limanowskiego

3

2005

18.

Pl. Wolnoci

2

2006

19.

Limanowskiego

5

2006

20.

Mickiewicza

1

2007

21.

Dworcowa

21

2007

22.

Mickiewicza

39

2007

23.

Limanowskiego

7

2007

24.

Osiedle M³odych

2

2007

25.

Osiedle M³odych

3

2007

26.

Osiedle M³odych

6

2007

27.

Grêblin

64

2007

Potrzeby remontowe

Przemurowanie kominów, wykonanie nowych pionów
wod-kan, przesmarowanie dachu, malowanie klatki
schodowej
Przestawienie piecy – szt. 2, wykonanie wentylacji w
mieszkaniu lokatorki Gostkowskiej, malowanie klatki
schodowej, naprawa dachu, przemurowanie kominów.
Malowanie klatki schodowej , naprawa kominów
Naprawa tynków elewacji, przesmarowanie dachu
Instalacja pompy p³ywakowej  piwnica, malowanie
klatek schodowych, naprawa drzwi
Rozbiórka budynku gospodarczego, naprawa tynku
elewacji szczytowej, likwidacja wilgoci w mieszkaniu
lokatorki Chrzanowskiej.
Naprawa izolacji pionowej od strony ogrodu, wymiana
rynien , przesmarowanie dachu.
Rozbiórka budynku gospodarczego, naprawa tynku
elewacji szczytowej, likwidacja wilgoci w mieszkaniu
lokatorki Chrzanowskiej.
Wykonanie izolacji pionowej, malowanie klatki
schodowej, przemurowanie kominów.
Przesmarowanie dachów papowych – budynek
mieszkalny i gospodarczy, wymiana rynien, wymiana
drzwi wejciowych, malowanie klatki schodowej.
Przemurowanie kominów, przesmarowanie dachu,
wymiana pionów elektrycznych, malowanie klatek.
Naprawa tynków elewacji , rozbiórka budynku
gospodarczego, przemurowanie kominów, wymiana
pokrycia dachu – eternit.
Remont dachu i rynien, malowanie klatki schodowej,
wzmocnienie zachodniej ciany szczytowej  widoczne
pêkniêcia i wybrzuszenia
Przesmarowanie dachu, naprawa kominów, malowanie
klatki.
Remont kapitalny elewacji, przesmarowanie dachu,
przemurowanie kominów.
Remont dachu z dachówki – prze³o¿enie, wymiana
rynien i opierzeñ, naprawa tynków elewacji.
Ocieplenie budynku, wymiana tynku, malowanie
elewacji, zamurowanie okien suszarni, przemurowanie
kominów, naprawa dachu.
Przestawienie piecy kaflowych – szt. 3, ocieplenie II
pietra budynku – ciany gruboci 24 cm, naprawa i
przesmarowanie dachu
Zamurowanie okien suszarni, przemurowanie kominów,
przesmarowanie dachu, ocieplenie z po³o¿eniem tynku ,
malowanie elewacji
Monta¿ ³aw kominiarskich, wymiana pokrycia dachu 
eternit, przemurowanie kominów, malowanie klatek
schodowych, wymiana rynien i opierzeñ
Opomiarowanie odbiorników ciep³a, malowanie klatek
schodowych, naprawa tynków elewacji.
Wymiana pokrycia dachowego – eternit.
Ocieplenie budynku, malowanie elewacji,
przesmarowanie dachu.
Wymiana pokrycia dachowego – eternit na blacho
dachówkê wraz z opierzeniami i rynnami.
Opomiarowanie co; modernizacja sieci co, konserwacja
drewnianych elementów elewacji, odnowienie elewacji.
Wymiana pokrycia dachowego - eternit na blacho
dachówkê wraz z opierzeniami i rynnami, konserwacja
drewnianych elementów elewacji, odnowienie elewacji,
opomiarowanie i modernizacja sieci co.
Wymiana pokrycia dachowego – eternit na blacho
dachówkê wraz z opierzeniami i rynnami, konserwacja
drewnianych elementów elewacji, odnowienie elewacji,
opomiarowanie sieci co.
Wykonanie pokrycia dachu w 100%,wykonanie
blacharki i rynien, czêciowa naprawa elewacji,
malowanie klatki schodowej.
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66

2007

Potrzeby remontowe w porównaniu z mo¿liwociami finansowymi wynikaj¹ce z powy¿szej analizy ewidentnie
wskazuj¹ na brak realnej mo¿liwoci zrealizowania planowanych zadañ remontowych, poniewa¿ wystêpuj¹ zbyt
du¿e rozbie¿noci (szczególnie w pierwszym okresie 2003
 2007)) pomiêdzy potrzebami finansowymi a spodziewanymi przychodami na remonty i modernizacjê substancji mieszkaniowej.
IV. PLANOWANA SPRZEDA¯ LOKALI
Sprzeda¿ lokali komunalnych realizowana jest w oparciu o dogodne warunki ich wykupu jakie okrelone zosta³y w uchwale rady. Dotychczasowy najemca mo¿e decydowaæ siê na jedn¹ z proponowanych form nabycia na
w³asnoæ zajmowanego lokalu, tj.:

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. wykonanie
ca³ej blacharki ³¹cznie z rynnami, naprawa pokrycia
dachowego – ³upki, przemurowanie kominów.

 forma ratalna przy niskim oprocentowaniu lub
 forma jednorazowego zakupu gotówkowego z bonifikat¹ 80%.
W okresie od 1986 do 2002 wykupiono 250 lokali a
rednia ich powierzchnia wynosi³a ok. 45 m2. Przewiduje
siê, ¿e w latach 2002-2006 sprzeda¿ wyniesie ok. 45 lokali rocznie. Ka¿dorazowo wartoæ lokalu mieszkalnego szacowana jest przez rzeczoznawcê, a rednia cena 1 m2
powierzchni u¿ytkowej lokalu wynosi ok. 450z³. Poni¿szy
uk³ad tabelaryczny obrazuje dane w rozbiciu na poszczególne lata.

Tabela nr 1

Rok

Iloæ sprzedanych lokali

rednia cena sprzeda¿y 1 lokalu

1996

8

3.600

1997

20

9.000

1998

36

16.200

1999

62

27.900

2000

74

33.300

2001

50

22.500

Zgodnie z ustaw¹ o w³asnoci lokali koszty utrzymania
nieruchomoci ponosz¹ proporcjonalnie do posiadanych
udzia³ów wszyscy wspó³w³aciciele. Gmina jako wspó³w³aciciel w nieruchomociach jest zobowi¹zana do ponoszenia proporcjonalnych nak³adów na remonty zgodnie z uchwalonymi na zebraniach wspólnot ich zakresami, bez wzglêdu na to, czy ma w swoim bud¿ecie zaplanowan¹ odpowiedni¹ iloæ rodków. Ustawodawca stworzy³ mo¿liwoæ podejmowania uchwa³ na zebraniach
wspólnot, gdzie wykupiono ponad 20% powierzchni nieruchomoci poprzez g³osowanie jeden w³aciciel, jeden
g³os, a nie udzia³ami co powoduje, ¿e jako wiêkszociowy wspó³w³aciciel nieruchomoci gmina bêdzie zmuszana do realizowania uchwa³ ustalonych przez mniejszoæ. Bior¹c powy¿sze pod uwagê celowym jest intensyfikowanie sprzeda¿y lokali mieszkalnych zw³aszcza w
budynkach, w których ju¿ sprzedano ponad 20% powierzchni u¿ytkowej przez co zmniejszone zostan¹ wydatki na remonty tych nieruchomoci. Nowelizacja uchwa³y w sprawie sprzeda¿y lokali poprzez zmniejszenie stóp
oprocentowania przy sprzeda¿y lokalnej stanowi zachêtê dla potencjalnych nabywców najmowanych lokali.
Na terenie gminy znajduje siê spó³dzielnia mieszkaniowa
posiadaj¹ca 480 lokali o powierzchni mieszkalnej
21.901,41 m2.

Wspólnota Osiedle M³odych Nr 4 i 5.
Osiedle M³odych 4:
 iloæ lokali  14 w tym: 13 lokali wykupionych i 1 lokal
niewykupiony,
 pow. lokali ogó³em 775,14 m2,
 w tym: 723,14 m2 pow. lokali wykupionych, 52,00 m2
lokali niewykupionych.
Osiedle M³odych 5:
 iloæ lokali  14 w tym: 10 lokali wykupionych i 4 lokale niewykupione,
 pow. lokali ogó³em  775,79 m2,
 w tym 550,79 m2 pow. lokali wykupionych, 225,00 m2
lokali niewykupionych.
Wspólnota Ma³e Walichnowy:
 iloæ lokali  60
 pow. ogó³em  3.458,7 m2.
We wszystkich budynkach komunalnych, w których
znajduj¹ siê lokale o niskim standardzie, po ich zwolnieniu rozwa¿ana bêdzie mo¿liwoæ wskazania ich do zawarcia umowy najmu jako lokal socjalny. Po analizie odzyskiwanych dotychczas mieszkañ mo¿na przewidzieæ, ¿e dysponowaæ bêdziemy ok. 3 lokalami socjalnymi rocznie.
Iloæ przewidywanych do uzyskania lokali socjalnych
przedstawia poni¿sza tabela w rozbiciu na poszczególne
lata.
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Tabela Nr 2
L.p.

Charakter budynku

2002

2003

2004

2005

2006

1.

Budynki o charakterze socjalnym

0

2

2

1

2

2.

Budynki mog¹ce byæ lokalami
socjalnymi

1

1

2

1

1

RAZEM:

1

3

4

2

3

Iloæ przewidywanych do uzyskania lokali mieszkalnych przedstawia poni¿sza tabelka w rozbiciu na poszczególne
lata.
Tabela Nr 3
L .p .

C h a ra k te r b u dy n k u

2002

2003

2004

2005

2006

1.

B udy nk i o pe ³ny m stan dardzie

3

3

2

4

5

2.

P o zo sta ³e bud ynk i

4

5

2

3

3

RAZEM :

7

8

4

7

8

V. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ
Dysponentem lokali mieszkalnych jest Burmistrz Gminy i Miasta Pelplin. Administracjê zasobów mieszkaniowych w imieniu Burmistrza sprawuje podmiot zarz¹dzaj¹cy mieniem mieszkaniowym. Lokale mieszkalne stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy przeznaczone s¹ na:
a) wynajem na ogólnych zasadach stosownie do ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu
Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733),
b) wynajem lokali socjalnych.
Wynajem w/w lokali nastêpuje na rzecz osób stale zameldowanych na terenie gminy i miasta Pelplin od co
najmniej 5 lat. Dochód tych osób w przeliczeniu na jednego cz³onka rodziny nie mo¿e przekroczyæ 40% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw.
1. Przepisy uchwa³y stosuje siê do lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy. W sk³ad tego zasobu wchodz¹ lokale stanowi¹ce w³asnoæ gminy albo
komunalnych osób prawnych
2. Czynsz obejmuje podatek od nieruchomoci, koszty
administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, oraz wszystkich pomieszczeñ
wspólnego u¿ytkowania, w tym op³aty za utrzymanie
czystoci, energiê ciepln¹ i elektryczn¹, ubezpieczenia.
3. Najemca oprócz czynszu jest obowi¹zany do uiszczania zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at niezale¿nych od w³aciciela, tj. op³at za dostawê do lokalu
energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz odbiór
nieczystoci sta³ych i p³ynnych w wypadkach, gdy korzystaj¹cy z lokalu nie ma zawartej umowy bezporednio z dostawc¹ mediów lub dostawc¹ us³ug.
4. Burmistrz Gminy i Miasta Pelplin ustala stawki czynszu
w lokalach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy i Miasta Pelplin, kieruj¹c siê nastêpuj¹cymi zasadami:
1) stawki czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokali
zasiedlonych do dnia wejcia w ¿ycie niniejszej
uchwa³y winny byæ
2) ustalone w wysokoci górnej granicy podwy¿ek

okrelonych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa,
3) stawki czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokali
zasiedlanych po dniu wejcia w ¿ycie niniejszej
uchwa³y winny byæ
4) ustalone w wysokoci nie wiêkszej ni¿:
a) w 2003 roku 2,5% wysokoci wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych,
b) od 2004 roku 3% wysokoci wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej budynków mieszkalnych.
6. W stosunku do stawki czynszu, o której mowa w pkt 4
ustala siê czynniki obni¿aj¹ce wartoæ u¿ytkow¹ lokalu.
5.1. Czynniki obni¿aj¹ce stawkê czynszu:
Brak centralnego ogrzewania  9%
Brak ciep³ej wody  5%
Brak ³azienki  3%
WC poza mieszkaniem lecz w budynku  3%
WC poza budynkiem  3%
Brak wodoci¹gu  9%
Brak kanalizacji  9%
Wspólne u¿ytkowanie  3%
Budynek do remontu  6%
Budynek do rozbiórki  12%
Suterena  3%
Poddasze  3%
Strefa peryferyjna  3%
6. Czynniki okrelone w pkt 5.1 nie maj¹ zastosowania
do stawek czynszu za lokale socjalne.
VI. SPOSÓB I ZASADY ZARZ¥DZANIA LOKALAMI
I BUDYNKAMI WCHODZ¥CYMI W SK£AD ZASOBÓW
MIESZKANIOWYCH GMINY
1. Rada Miejska mo¿e wy³¹czyæ ze sprzeda¿y lokale bêd¹ce jej niezbêdne do realizacji celów gminy.
2. Burmistrz Gminy i Miasta w Pelplinie mo¿e wyraziæ
zgodê na przydzielenie do lokalu samodzielnego pomieszczenia, które nie odpowiada normatywom projektowania mieszkañ a nadaje siê do zamieszkania.
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3. Burmistrz Gminy i Miasta w Pelplinie musi wyraziæ
zgodê na dokonanie zamiany mieszkañ bêd¹cych w
jego zasobie.
4. W razie opuszczenia przez najemcê lokalu mieszkalnego i pozostawienia w nim osób zamieszkuj¹cych
wspólnie z najemc¹ co najmniej 3 lata, umowa najmu mo¿e byæ zawarta z dzieæmi, osobami przysposobionymi i rodzicami, którzy nie posiadaj¹ tytu³u
prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
5. Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy przeznacza siê w pierwszej kolejnoci na zaspokojenie potrzeb osób podlegaj¹cych przekwaterowaniu:
a) z budynków przeznaczonych do rozbiórki,
b) z lokali lub budynków przeznaczonych do remontu
lub modernizacji,
c) z pomieszczeñ niemieszkalnych,
d) pozbawionych mieszkañ w wyniku klêsk ¿ywio³owych,
e) dla osób niezbêdnych dla gminy.
6. Ponadto po zaspokojeniu potrzeb wynikaj¹cych z pkt 5
lokale mog¹ byæ wynajmowane w dalszej kolejnoci:
a) inwalidom nie posiadaj¹cym mieszkañ,
b) osobom opuszczaj¹cym dom dziecka po uzyskaniu pe³noletnoci
c) na zasadach umów stypendialnych
d) na zasadach wymiany lokali:
 najemcom, których stan zdrowia uzasadnia zawarcie umowy na lokal o lepszym standardzie
lub po³o¿eniu,
 najemcom zajmuj¹cym lokale, których powierzchnia mieszkalna nie zapewnia 5 m2 pokoi
na jednego cz³onka rodziny,
 najemcom, którzy zajmuj¹ zbyt du¿e lokale w stosunku do potrzeb.
7. Na lokale specjalne przeznacza siê takie lokale, które
posiadaj¹ obni¿on¹ wartoæ u¿ytkow¹ a zapewniaj¹
co najmniej 5 m2 powierzchni pokoi na 1 cz³onka rodziny.
8. Lokale socjalne przyznawane s¹ w pierwszej kolejnoci:
a) osobom przekwaterowanym na podstawie wyroku s¹du przyznaj¹cego prawo do takiego lokalu,
b) osobom znajduj¹cym siê w niedostatku zgodnie z
zapisem ustawowym.
9. Lokale socjalne przyznaje siê na czas oznaczony tj. na
okres 3 lat. Umowê mo¿na przed³u¿yæ na nastêpny
okres je¿eli najemca nadal znajduje siê w sytuacji uzasadniaj¹cej zawarcie umowy.
10. Lokale mieszkalne wymagaj¹ce przeprowadzenia remontu kapitalnego lub przebudowy mog¹ byæ przyznawane osobom nie bêd¹cym najemcami innych
lokali i nie kwalifikuj¹cym siê do przyznania siê lokalu
socjalnego, je¿eli zamieszkuj¹ w lokalach gdzie ogólna powierzchnia pokoi na 1 osobê nie przekracza 5 m2.
11. Lokale o których mowa w punkcie 10 przyznaje siê
do wykonania remontu kapitalnego z w³asnych rodków finansowych przysz³ego najemcy.
12. Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Inwestycji
Urzêdu Gminy i Miasta w Pelplinie rejestruje udokumentowane wnioski osób do zawarcia umowy o najem lokalu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, nadaj¹c numer i umieszczaj¹c niezbêdne dane w rejestrze. Wnioski z³o¿one przed dniem wejcia w ¿ycie programu
zachowuj¹ dotychczasow¹ kolejnoæ po zg³oszeniu

owiadczenia woli przez wnioskodawcê, ¿e s¹ nadal
aktualne.
13. Raz w roku w/w referat sporz¹dza projekt wykazu osób
zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu. Projekty wykazu podaje siê do publicznej wiadomoci w siedzibie Urzêdu Gminy i Miasta Pelplin. Po
rozpatrzeniu uwag i zastrze¿eñ co do projektu wykazu sporz¹dza siê roczne wykazy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu. Spo³eczn¹ kontrolê
sprawuje Komisja Mieszkaniowa powo³ana przez burmistrza.
14. W przypadku odmowy przyjêcia proponowanego lokalu spe³niaj¹cego okrelone prawem warunki, oczekuj¹cy zostanie z urzêdu przesuniêty na koniec wykazu oczekuj¹cych.
15. Decyzjê w sprawie zawarcia umowy najmu na wskazany lokal wydaje Burmistrz Gminy i Miasta w Pelplinie w formie pisemnej a umowê w jego imieniu podpisuje podmiot zarz¹dzaj¹cy mieniem mieszkaniowym.
VI. RÓD£A FINANSOWANIA
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
1. Lokale o czynszu wolnym (u¿ytkowe) s¹ wynajmowane lub sprzedawane w drodze przetargu. W przypadku
wynajêcia lokalu w drodze przetargu lokal ten nie podlega sprzeda¿y na rzecz najemcy.
2. Zgodnie z Uchwa³¹ nr XXII/172/98 Rady Miejskiej w
Pelplinie z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie zasad
sprzeda¿y domów i lokali mieszkalnych stanowi¹cych
w³asnoæ gminy Pelplin, przyznawania pierwszeñstwa
w ich nabywaniu oraz udzielenia bonifikat, oraz zmian¹ Uchwa³y nr XVIII/167/2000 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany uchwa³y
nr XXII/172/98 w sprawie zasad sprzeda¿y domów i
lokali mieszkalnych umo¿liwia siê sprzeda¿ lokali ich
najemcom, uzyskane rodki s¹ przeznaczane na inwestycje zasobu mieszkaniowego gminy.
3. Lokale u¿ytkowe wynajmowane s¹ na zasadzie czynszu wolnego w drodze przetargu przez podmiot zarz¹dzaj¹cy mieniem mieszkaniowym. Uzyskane rodki finansowe stanowi¹ dodatkowe ród³a finansowania zasobów mieszkaniowych i s¹ waloryzowane o wskanik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych.
4. Dodatkowymi ród³ami finansowania zasobów mieszkaniowych w przysz³ych latach mog¹ byæ budynki przejête np. Gminnej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Pelplinie dla której obecnie nieop³acalne jest utrzymywanie
etatowego Zarz¹du tymi nieruchomociami.
VIII. PLANOWANE DZIA£ANIA MAJ¥CE POPRAWIÆ
GOSPODAROWANIE ZASOBAMI GMINNYMI
1) w celu poprawy i roz³adowania napiêtej sytuacji gospodarki mieszkaniowej gminy Pelplin proponuje siê
dokonywanie zamian mieszkañ a w szczególnoci:
a) zamiany w lokalu na którym ci¹¿y wyrok eksmisyjny na lokal o ni¿szym standardzie pod warunkiem,
¿e najemca wyrazi zgodê na op³aty w lokalu z wyrokiem o eksmisjê,
b) w przypadku odzysku mieszkania ka¿dorazowo rozpatrywaæ mo¿liwoæ wielokrotnoci zamian maj¹c
na uwadze polepszenie warunków dla poszczególnych przysz³ych najemców,
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2) w sytuacji przejêcia przez podmiot zarz¹dzaj¹cy mieniem mieszkaniowym budownictwa mieszkaniowego
w ramach TBS i programu rz¹dowego  Gmina Pelplin
zabezpieczy dzia³ki budowlane pod przysz³¹ budowê
dzia³ki nr: 131/1, 133/3, 133/1, 130/2, 129/1, 129/2.
Natomiast budynki wy³¹czone ze sprzeda¿y bêd¹ zabezpieczeniem pod kredyty preferencyjne. Zak³ada siê
wniesienie dzia³ek i budynków aportem do podmiotu
zarz¹dzaj¹cego mieniem mieszkaniowym,
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3) dodatkowymi ród³ami finansowymi zasobów mieszkaniowych przysz³ych latach mog¹ byæ budynki przejête np.: Gminnej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Pelplinie, dla której obecnie nieop³acalne jest utrzymywanie
etatowego Zarz¹du tymi nieruchomociami.
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