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Poz. 2314, 2315

2314
UCHWA£A Nr III/18/02
Rady Gminy w Bobowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

2.

w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji
na podatek od nieruchomoci, podatek rolny i podatek
leny.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z
1993 r. Nr 94 poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 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 oraz
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682) Rada Gminy Bobowo uchwala, co nastêpuje:

3.

4.

§1
1. Ustala siê wzory formularzy:
1) informacji w sprawie podatku od nieruchomoci,
2) deklaracji na podatek od nieruchomoci
3) informacji w sprawie podatku rolnego
4) deklaracji na podatek rolny
5) informacji w sprawie podatku lenego,
6) deklaracji na podatek leny.
2. Formularze, o których mowa w ust. 1 stanowi¹ odpowiednio za³¹czniki Nr 1-6 do uchwa³y*.

5.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Uchwa³a ma zastosowanie od roku
podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Witka

6.

2315
UCHWA£A Nr III/20/02
Rady Gminy w Bobowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984 oraz Nr 153, poz. 1271) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1
i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy w Bobowie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych na terenie gminy:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

7.

8.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
450,-z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
600,-z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
800,-z³
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:
 o liczbie osi  dwie
1500,-z³
 o liczbie osi  trzy
1500,-z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1700,-z³
Samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
 o liczbie osi  dwie
1500,-z³
 o liczbie osi  trzy
1500,-z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2130,-z³
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
550,-z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
700,-z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
900,-z³
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) o liczbie osi  dwie:
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 36 ton
1300,-z³
równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton
1500,-z³
b) o liczbie osi  trzy:
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
1500,-z³
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z
innym zawieszeniem osi jezdnych o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) o liczbie osi  dwie:
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 31 ton
1200,-z³
równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton
2210,-z³
b) o liczbie osi  trzy:
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 31 ton
1680,-z³
równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton
2210,-z³
Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
350,-z³
Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów z wyj¹tkiem
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
a) o liczbie osi  jedna:
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 25 ton
400,-z³
równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton
500,-z³
b) o liczbie osi  dwie:
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 38 ton
850,-z³
równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton
1100,-z³

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 2315, 2316
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c) o liczbie osi  trzy:
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
920,-z³
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzona przez podatnika podatku rolnego:
a) o liczbie osi  jedna
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
500,-z³
b) o liczbie osi  dwie:
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 38 ton
1200,-z³
równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton
1500,-z³
c) o liczbie osi  trzy:
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
1200,-z³
10. Autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1400,-z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1700,-z³
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7, 10 wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych stawki podatku
zmniejsza siê i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
405,-z³
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
540,-z³
 powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
720,-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 5,5 tony
495,-z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
630,-z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
810,-z³
c) od przyczep i naczep które z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzona przez podatnika podatku
rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
315,-z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
1260,-z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1530,-z³
2. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 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
405,-z³
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
540,-z³
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
720,-z³
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdów:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
495,-z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
630,-z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
810,-z³
c) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
1260,-z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1530,-z³

§3
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie dla potrzeb jednostek i zak³adów bud¿etowych Urzêdu Gminy i
stanowi¹ce ich w³asnoæ.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Witka

2316
UCHWA£A Nr III/19/02
Rady Gminy w Bobowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 14, art. 15,
art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz. 1683) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (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 Nr 153, poz. 1271) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ rocznych stawek podatku od nieruchomoci:
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,54 z³
od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0,20 z³ od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
 od 1,40 do 2,20 m  0,25 z³,
 powy¿ej 2,20 m  0,50 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,-z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych  4,-z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
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Poz. 2316, 2317

3. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych.
§2
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci: nieruchomoci i budowle lub ich czêci stanowi¹ce mienie komunalne gminy lub s³u¿¹ce dzia³alnoci ci¹¿¹cej na
gminie.
2. Poboru podatku w formie inkasa dokonuj¹ so³tysi w
oparciu o stosowne umowy zawarte z Wójtem. Podatek mo¿e byæ uiszczony w Kasie Banku Spó³dzielczego
na konto gminy.
§3
1. Ustala siê podatek od posiadania psów w wysokoci
50,-z³ rocznie od jednego posiadanego psa.
2. Oprócz zwolnieñ przewidzianych w art. 13 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych zwalnia siê od podatku od posiadania psów osoby utrzymuj¹ce psy do pilnowania nieruchomoci po jednym na ka¿d¹ nieruchomoæ.
3. Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania do dnia 31
marca ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³ psa po tym
terminie, to wówczas wp³aca podatek w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty nabycia psa, je¿eli podatek od
niego za dany rok nie zosta³ wp³acony przez poprzedniego w³aciciela.
§4
1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psa w drodze inkasa przez so³tysów.
2. Ustala siê prowizjê za inkaso w wysokoci 10% zainkasowanej kwoty.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§8

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§9
Traci moc:
 uchwa³a Nr XXI/20/01 Rady Gminy w Bobowie z dnia
13 listopada 2001 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych,
 uchwa³a Nr XXII/27/01 Rady Gminy w Bobowie z dnia
6 grudnia 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatków i op³at lokalnych,
 uchwa³a Nr XXIII/32/01 Rady Gminy w Bobowie z dnia
28 grudnia 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatków i op³at lokalnych,
 uchwa³a Nr XXIV/4/02 Rady Gminy w Bobowie z dnia
26 lutego 2002 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatków i op³at lokalnych.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Witka

2317
UCHWA£A Nr III/20/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoci rocznych stawek podatku od nieruchomoci na rok 2003.

Wprowadza siê op³atê targow¹ pobieran¹ od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y w miejscach wyznaczonych do prowadzenia dzia³alnoci handlowej.

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 ust. 1 i ust. 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) uchwala siê, co
nastêpuje:

§6

§1

1. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej w wysokoci:
 za handel z pojazdów samochodowych i przyczep
oraz wozów konnych w wysokoci 10,-z³,
 za handel ze straganów oraz stoisk w wysokoci 5,z³ za zajmowan¹ powierzchniê do 2 m2.
2. Op³atê targow¹ pobieraj¹ imiennie wyznaczeni przez
Wójta inkasenci posiadaj¹cy upowa¿nienie do jej inkasowania.
3. Inkasenci, o których mowa w ust. 1 otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 30% zainkasowanych kwot.
§7

Wysokoæ stawek rocznych podatku od nieruchomoci okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

1. Ustala siê na terenie gminy Bobowo op³atê administracyjn¹ za sporz¹dzenie wyrysu i wypisu z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego  35,-z³.
2. Obowi¹zanym do uiszczenia op³aty administracyjnej
jest wnosz¹cy o wykonanie czynnoci okrelonej w
ust. 1.
3. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w kasie Banku Spó³dzielczego na konto gminy.

§4

§5

§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci: nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia przez
miejskie jednostki organizacyjne dzia³alnoci w zakresie
kultury, kultury fizycznej i sportu oraz miejskie instytucje
kultury.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytów.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/20/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

WYSOKOÆ ROCZNYCH
STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOCI
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  0,62 z³ od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych powierzchni  0,20 z³ od 1 m2.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,51 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 17,31 z³ od m2 pow. u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46
z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
e) letniskowych  5,78 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
f) pozosta³ych  4,00 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej.
3. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

2318
UCHWA£A Nr III/21/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzoru formularzy na podatek od
nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, Nr 200, poz. 1683) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce wzory formularzy:
1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci 
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
2. Deklaracja na podatek od nieruchomoci  stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytów.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miejskim.

Poz. 2317, 2318, 2319, 2320

po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin

2319
UCHWA£A Nr III/22/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681,
z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2002 r. okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 30 padziernika 2002 r. w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwart. a³ów 2002 r. (M.P. Nr 51, poz. 733).
Obni¿a siê z kwoty 33,45 z³ za 1q do kwoty 30,00 z³ za
1 q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytów.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin

2320
UCHWA£A Nr III/23/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzoru formularzy na podatek rolny.
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. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z 1994 r.
Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681,
z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680)
uchwala siê, co nastêpuje:
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Poz. 2320, 2321, 2322
§1

Okrela siê nastêpuj¹ce wzory formularzy:
1. Informacja w sprawie podatku rolnego  stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
2. Deklaracja na podatek rolny  stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytów.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin

2321
UCHWA£A Nr III/24/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzoru formularzy na podatek leny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r.
o podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682), uchwala siê,
co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce wzory formularzy:
1. Informacja w sprawie podatku lenego  stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
2. Deklaracja na podatek leny  stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytów.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin

2322
UCHWA£A Nr III/25/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
*) Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê. Druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) uchwala siê, 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 od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika Nr 5 do
niniejszej uchwa³y,
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika Nr
6 do niniejszej uchwa³y,
7) od autobusu wg za³¹cznika Nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§2
Obni¿eniu o 5% ulega wysokoæ stawek rocznych podatku od rodków transportowych od samochodów ciê¿arowych okrelonych w za³¹czniku Nr 1, 2, 3, 4 i 7 do
niniejszej uchwa³y, wyposa¿onych w katalizatory, zasilanych paliwem gazowym, spe³niaj¹cych normy Euro II.
Wysokoæ stawek po obni¿eniu nie mo¿e byæ ni¿sza od
stawek minimalnych okrelonych odpowiednio w przepisach ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytowa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2322
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/25/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
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

stawka podatku w z³

od

do w³¹cznie

wyprodukowane do 31.12.1992 r.

wyprodukowane od 01.01.1993 r.

3,5
5,5
powy¿ej
9

5,5
9
mniej ni¿
12

600
950
wyprodukowane do 31.12.1992 r.
1.100

600
900
wyprodukowane od 01.01.1993 r.
1.050

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr III/25/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
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
nie mniej ni¿

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

mniej ni¿

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie
12
16

16
18
od 18 ton i wiêcej

1.220
1.450
1.680

12
16

16
18
od 18 ton i wiêcej

1.200
1.425
1.650

1.240
1.470
1.700

trzy osie
1.220
1450
1.680

cztery osie i wiêcej
12
16
18

16
18
29
od 29 ton i wiêcej

1.180
1.400
1.630
1.650

1.200
1.420
1.650
2.125

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr III/25/02
Rady Miejskiej w Bytowie
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 pojazdow od 3,5 tony i powy¿ej 12 ton
dopuszczalna masa ca³kowita w tonach

stawka podatku w z³

nie mniej ni¿

mniej ni¿

wyprodukowane do 31.12.1992 r.

wyprodukowane od 01.01.1993 r.

3,5

12

1.070

1.020

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr III/25/02
Rady Miejskiej w Bytowie
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

1.700

1.750

18

25

1.710

1.760

25
31

31
40

1.720
1.730

1.770
1.770

36
40

40
44

dwie osie

trzy osie
1.730
1.740
1.750

od 44 ton i wiêcej

1.750
2.210
2.290

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr III/25/02
Rady Miejskiej w Bytowie
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 31.12.1992 r.

wyprodukowane od 01.01.1993 r.

7

12

850

830

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr III/25/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
Stawki roczne podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ 12 ton
dopuszczalna masa ca³ko-wita zespo³u
pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd
silnikowy w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

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

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

jedna o
12

18

840

850

18
25

25
28

860
880

870
890

dwie osie
23
28

28
33

870
1.340

890
1.360

33

38

1.360

1.380

38

44

1.380

1.472
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trzy osie

36
38

38
44

1.550
1.570
1.590

od 44 ton i wiêcej

1.600
1.620
1.640

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr III/25/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
Stawki roczne podatku dla autobusów
liczba miejsc do siedzenia
mniej ni¿

równej lub wy¿szej

stawka podatku w z³
wyprodukowane do 31.12.1992 r.

wyprodukowane od 01.01.1993 r.

30

-

690

640

-

30

1.390

1.340

2323

2324

UCHWA£A Nr III/26/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

UCHWA£A Nr III/27/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wysokoci rocznych stawek podatku od posiadania psów.
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. 14 pkt 1, 2 i 3, ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ rocznej stawki podatku od posiadania psów:
1) od pierwszego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu
 25,00 z³,
2) od drugiego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu 
35,00 z³,
3) od trzeciego i ka¿dego nastêpnego psa  40,00 z³.
§2
1. Podatek od posiadania psów p³atny jest w kasie Urzêdu Miejskiego w Bytowie b¹d na rachunek bankowy
Urzêdu Miejskiego.
2. Poboru podatku na terenie so³ectw mog¹ dokonywaæ
so³tysi w drodze inkasa.
Wynagrodzenie za pobór podatku wynosi 10% (dziesiêæ procent) od zainkasowanej kwoty.
§3
Termin p³atnoci ustala siê do 31 marca ka¿dego roku.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytowa.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin

w sprawie wysokoci stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984) oraz art. 19 pkt 1 lit a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
Wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej okrela
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Ustala siê pobór op³aty targowej na terenie miasta
Bytów w drodze inkasa.
2. Inkasentami s¹ dzier¿awcy placów targowych oraz
upowa¿nieni pracownicy Urzêdu Miejskiego.
§3
Wynagrodzenie za pobór op³aty targowej wynosi 3%
(s³ownie: trzy procent) od zainkasowanej kwoty.
§4
Zwalnia siê z op³aty targowej handel inwentarzem ¿ywym.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytów.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XXXV/268/2001 Rady Miejskiej
w Bytowie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie wysokoci stawek op³aty targowej.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/27/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
STAWKI DZIENNEJ
OP£ATY TARGOWEJ NA TERENIE GMINY BYTÓW
1. Przy sprzeda¿y z samochodu ciê¿arowego i ci¹gnika 
16,40 z³,
2. Przy sprzeda¿y z samochodu osobowego lub wozu
konnego  15,40 z³.
3. Przy sprzeda¿y obwonej z wózka, kosza, skrzynki, stolika lub roz³o¿ony towar na ziemi:
 za rozpoczêty 1 m2 powierzchni  7,70 z³,
 za ka¿dy nastêpny rozpoczêty 1 m2 powierzchni 
4,10 z³.
4. Za zajêcie sto³u, straganu i obiektu budowlanego nie
z³¹czonego trwale z gruntem:
 za rozpoczêty 1 m2 powierzchni  8,70 z³,
 za ka¿dy nastêpny rozpoczêty 1 m2 powierzchni 
5,10 z³.
5. Za ca³odobowe parkowanie pojazdu na targowisku 
41,00 z³.

2325
UCHWA£A Nr III/10/2002
Rady Miejskiej w Prabutach
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, Nr 23 poz. 220) 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, zm. Nr 200,
poz. 1683) Rada Miasta i Gminy w Prabutach uchwala,
co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci obwi¹zuj¹ce na terenie Miasta i Gminy
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,62 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
 3,38 z³,
c) od pozosta³ych gruntów od 1 m2 powierzchni 
0,12 z³.
2. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  od 1
m2 powierzchni u¿ytkowej  0,51 z³.
3. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ 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 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  17,31 z³.
4. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  8,06 z³.

Dziennik Urzêdowy
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5. Od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie wiadczeñ us³ug medycznych
 3,46 z³.
6. Od budynków gospodarczych s³u¿¹cych do celów
bytowych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,74 z³.
7. Od budynków rekreacyjnych, gara¿y i pozosta³ych
budynków od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,78 z³.
8. Od budowli zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ ich wartoci 2%
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXXVI/ 237/2001 z dnia 23 listopada 2001 roku Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23
listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek
podatku od nieruchomoci
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2003 r.
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Prabutach
W. Tomaszewski

2326
UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984), 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, Nr 200, poz. 1683) Rada
Miejska w Prabutach 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
566,00 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
978,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.182,00 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  do dwóch
1.388,00 z³
 o liczbie osi  trzy i wiêcej
1.490,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  do trzech
1.594,00 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.696,00 z³
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c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  jeden i wiêcej
1.800,00 z³
Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  do dwóch
1.562,00 z³
 o liczbie osi  trzy i wiêcej
1.644,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  do trzech
1.748,00 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.850,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  jeden i wiêcej
1.954,00 z³
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
566,00 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
978,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.182,00 z³
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie i wiêcej
1.336,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie i wiêcej
1.440,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.644,00 z³
 o liczbie osi  trzy i wiêcej
1.850,00 z³
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ i 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 i wiêcej
1.440,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton
 o liczbie osi  dwie i wiêcej
1.542,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.748,00 z³
 o liczbie osi  trzy i wiêcej
1.954,00 z³
Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
412,00 z³
Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna i wiêcej
514,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
720,00 z³
 o liczbie osi  dwie i wiêcej
822,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
926,00 z³
 o liczbie osi  trzy i wiêcej
1.028,00 z³
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
616,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
822,00 z³
 o liczbie osi  dwie i wiêcej
926,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.028,00 z³
 o liczbie osi  trzy i wiêcej
1.130,00 z³
10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc w³¹cznie
770,00 z³
b) powy¿ej 15 miejsc do 30 miejsc w³¹cznie 822,00 z³
b) powy¿szej 30 miejsc
874,00 z³
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
616,00 z³
 od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
1.028,00 z³
 od 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.234,00 z³
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
616,00 z³
 od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
1.028,00 z³
 od 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.234,00 z³
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ mas¹ 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
462,00 z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 do 15 miejsc w³¹cznie
822,00 z³
 powy¿ej 15 miejsc do 30 miejsc w³¹cznie 874,00 z³
 powy¿szej 30 miejsc
926,00 z³
2. Dla pojazdów, okrelonych w pkt 1, 4, 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
514,00 z³
 powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
926,00 z³
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.130,00 z³
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
514,00 z³
 powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
926,00 z³
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.130,00 z³
c) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 do 15 miejsc w³¹cznie
720,00 z³
 powy¿ej 15 miejsc do 30 miejsc w³¹cznie 770,00 z³
 powy¿szej 30 miejsc
822,00 z³
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXXVI/239/2001 z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
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§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2003 r.
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Prabutach
W. Tomaszewski

2327
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) Rada
Miejska w Prabutach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wzór formularza zawieraj¹cy informacjê o
nieruchomociach i obiektach budowlanych sk³adany
przez osoby fizyczne bêd¹ce podatnikami podatku od
nieruchomoci na terenie Miasta i Gminy Prabuty stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
2. Okrela siê wzór formularza zawieraj¹cy deklaracjê na
podatek od nieruchomoci sk³adany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spó³ki nie maj¹ce osobowoci prawnej bêd¹ce podatnikami podatku od nieruchomoci na terenie Miasta i Gminy Prabuty stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Prabuty
W. Tomaszewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.
U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r.
Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137, poz. 926,
z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr
200, poz. 1680) Rada Miasta i Gminy w Prabutach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wzór formularza zawieraj¹cy informacjê o
gruntach sklasyfikowanych rolniczo, sk³adanych przez
osoby fizyczne bêd¹ce podatnikami podatku rolnego
na terenie Miasta i Gminy Prabuty stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
2. Okrela siê wzór formularza zawieraj¹cy deklaracjê na
podatek rolny sk³adany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spó³ki nie maj¹ce osobowoci
prawnej bêd¹ce podatnikami podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2
do niniejszej uchwa³y*.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Prabutach
W. Tomaszewski

2329
UCHWA£A Nr II/9/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, od posiadania psów i op³aty administracyjnej na 2003 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 14 i art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1

w sprawie okrelenia wzorów formularzy dla celów podatku rolnego.

Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci na terenie gminy
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2
powierzchni  0,62 z³,
b) pod jeziorami, zajête na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha  3,38 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 0,15 z³,

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

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

2328
UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2) od budynków lub ich czêci:
a) od budynków mieszkalnych od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej  0,47 z³ od budynków mieszkalnych od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej dla w³acicieli nieruchomoci emerytów i rencistów  0,36 z³,
b) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od czêci
budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
a) na terenie wsi Przodkowo  15,51 z³,
b) na pozosta³ym terenie  13,12 z³,
c) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  8,06 z³,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej 3,46 z³,
e) od budynków lub ich czêci od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej:
 letniskowych  5,78 z³,
 od pozosta³ych  2,89 z³,
3) od budowli 2% ich wartoci.

2) za uzgodnienie projektu technicznego sieci i przy³¹cza
wodno  kanalizacyjnego i zjazdu z drogi gminnej 
70 z³,
3) za stwierdzenie zgodnoci koncepcji zagospodarowania dzia³ek  do wydzielenia z planu zagospodarowania przestrzennego gminy  60 z³,
4) od sporz¹dzenia testamentu przez z³o¿enie owiadczenia woli wobec Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy 
50 z³.

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2003 r.

Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej na rok od dnia powstania obowi¹zku podatkowego
dla podmiotów po raz pierwszy rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie Gminy Przodkowo.

§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 10
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Przodkowo Nr XXV/
282/2001 z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, od
posiadania psów i op³aty administracyjnej na 2002 rok
oraz Uchwa³a Rady Gminy Przodkowo Nr XXVII/313/2002
z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwa³y z dnia
19 listopada 2001 r. okrelaj¹cej wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci, od posiadania psów i op³aty
administracyjnej na 2002 rok.
§ 11

Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

§3

2330

Nieruchomoci bêd¹ce w³asnoci¹ gminy zwalnia siê
z podatku od nieruchomoci.

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

§4
Okrela siê wysokoæ podatku od posiadania psów w
gminie Przodkowo podlegaj¹cych opodatkowaniu
1) od osób fizycznych posiadaj¹cych gospodarstwo
rolne z tytu³u równoczesnego posiadania trzeciego
i ka¿dego nastêpnego psa 50 z³,
2) od pozosta³ych osób z tytu³u posiadania pierwszego i ka¿dego nastêpnego psa 50 z³.
§5
Podatku od posiadania jednego psa nie pobiera siê,
gdy jego posiadacz jest emerytem lub rencist¹ prowadz¹cym samodzielne gospodarstwo domowe.
§6
Rejestracjê psów oraz obliczanie i pobór podatku od
ich posiadania prowadz¹ w³aciwi im so³tysi.
§7
Podatek jest p³atny z góry, bez wezwania do dnia 30
marca, a w przypadku nabycia psa po tym terminie w
ci¹gu dwóch tygodni od dnia nabycia. Nale¿noæ wp³acaæ u so³tysa lub w kasie Urzêdu Gminy.
§8
Okrela siê wysokoæ op³aty administracyjnej:
1) za wydane wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  120 z³,

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych w Gminie Przodkowo w 2003 r.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84
z pón. zm.) oraz 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.) Rada Gminy Przodkowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych:
1) samochody ciê¿arowe wyprodukowane od 1990 r.
o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
463,00 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
465,00 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
635,00 z³
2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 13 ton 750,00 z³
 nie mniej ni¿ 13 ton a mniej ni¿ 14 ton 752,00 z³
 nie mniej ni¿ 14 ton a mniej ni¿ 15 ton 754,00 z³
 15 ton i powy¿ej
755,00 z³

Poz. 2330
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b) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 17 ton 1.100,00 z³
 nie mniej ni¿ 17 ton a mniej ni¿ 19 ton 1.105,00 z³
 nie mniej ni¿ 19 ton a mniej ni¿ 21 ton 1.445,00 z³
 nie mniej ni¿ 21 ton a mniej ni¿ 23 tony 1.447,00 z³
 nie mniej ni¿ 23 tony a mniej ni¿ 25 ton 1.449,00 z³
 25 ton i powy¿ej
1.449,00 z³
c) o liczbie osi  cztery i wiêcej i dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 25 ton 1.440,00 z³
 nie mniej ni¿ 25 ton a mniej ni¿ 27 ton 1.443,00 z³
 nie mniej ni¿ 27 ton a mniej ni¿ 29 ton 1.445,00 z³
 nie mniej ni¿ 29 ton a mniej ni¿ 31 ton 1.449,00 z³
 31 ton i powy¿ej
1.449,00 z³
od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych ni¿ wymienione w pkt 2 o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿
12 ton:
a) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 13 ton 752,00 z³
 nie mniej ni¿ 13 ton a mniej ni¿ 14 ton 753,00 z³
 nie mniej ni¿ 14 ton a mniej ni¿ 15 ton 755,00 z³
 15 ton i powy¿ej
1.084,00 z³
b) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 17 ton 1.105,00 z³
 nie mniej ni¿ 17 ton a mniej ni¿ 19 ton 1.110,00 z³
 nie mniej ni¿ 19 ton a mniej ni¿ 21 ton 1.447,00 z³
 nie mniej ni¿ 21 ton a mniej ni¿ 23 tony 1.449,00 z³
 nie mniej ni¿ 23 tony a mniej ni¿ 25 ton 1.450,00 z³
 25 ton i powy¿ej
1.450,00 z³
c) o liczbie osi  cztery i wiêcej i dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 25 ton 1.443,00 z³
 nie mniej ni¿ 25 ton a mniej ni¿ 27 ton 1.445,00 z³
 nie mniej ni¿ 27 ton a mniej ni¿ 29 ton 1.449,00 z³
 nie mniej ni¿ 29 ton a mniej ni¿ 31 ton 2.124,00 z³
 31 ton i powy¿ej
2.124,00 z³
od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ wyprodukowane od 1990 r. o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1.250,00 z³
od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 18 ton 1.430,00 z³
 nie mniej ni¿ 18 ton a mniej ni¿ 25 ton 1.431,00 z³
 nie mniej ni¿ 25 ton a mniej ni¿ 31 ton 1.432,00 z³
 31 ton i powy¿ej
1.433,00 z³
b) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 40 ton 1.431,00 z³
 40 ton i powy¿ej
1.492,00 z³
od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z
innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 18 ton 1.431,00 z³

7)

8)

9)

10)

11)
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 nie mniej ni¿ 18 ton a mniej ni¿ 25 ton 1.432,00 z³
 nie mniej ni¿ 25 ton a mniej ni¿ 31 ton 1.433,00 z³
 31 ton i powy¿ej
1.678,00 z³
b) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 40 ton 1.492,00 z³
 40 ton i powy¿ej
2.207,00 z³
od przyczep lub naczep wyprodukowanych od 1990
roku, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
320,00 z³
od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) o liczbie osi  jedna i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 18 ton 314,00 z³
 nie mniej ni¿ 18 ton a mniej ni¿ 25 ton 318,00 z³
 25 ton i powy¿ej
320,00 z³
b) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 28 ton 320,00 z³
 nie mniej ni¿ 28 ton a mniej ni¿ 33 tony 531,00 z³
 nie mniej ni¿ 33 tony a mniej ni¿ 38 ton 736,00 z³
 38 ton i powy¿ej
995,00 z³
c) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 38 ton 586,00 z³
 38 ton i powy¿ej
816,00 z³
od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) o liczbie osi  jedna i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 18 ton 316,00 z³
 nie mniej ni¿ 18 ton a mniej ni¿ 25 ton 320,00 z³
 25 ton i powy¿ej
486,00 z³
b) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 tony a mniej ni¿ 28 ton 322,00 z³
 nie mniej ni¿ 28 ton a mniej ni¿ 33 tony 736,00 z³
 nie mniej ni¿ 33 tony a mniej ni¿ 38 ton 1.118,00 z³
 38 ton i powy¿ej 1.472,00 z³
c) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 tony a mniej ni¿ 38 ton 816,00 z³
 38 ton i powy¿ej
1.109,00 z³
od autobusów wyprodukowanych od 1990 r. w zale¿noci od liczby miejsc:
a) mniejsza ni¿ 30 miejsc
577,00 z³
b) równa lub wy¿sza ni¿ 30 miejsc
1.275,00 z³
dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki podatku
zwiêksza siê i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej
masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
470,00 z³
 powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
475,00 z³
 powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
650,00 z³
b) 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
1.300,00 z³

Dziennik Urzêdowy
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c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
350,00 z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
584,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.280,00 z³
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXV/283/2001 Rady Gminy
Przodkowo z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych w Gminie Przodkowo w 2002 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

2331
UCHWA£A Nr II/11/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.

2332
UCHWA£A Nr II/14/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy niezbêdnych
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 6 ust. 13 stawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ust. aw (Dz. U.
Nr 200, poz. 1683) i art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Przodkowo uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzory formularzy wed³ug za³¹czników:
1) Za³¹cznik Nr 1  wzór informacji w sprawie podatku od
nieruchomoci*.
2) Za³¹cznik Nr 2  wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2003 r.

w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na 2003 rok.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Przodkowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwart. a³ów 2002 r. og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 30 padziernika
2002 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwart. a³ów 2002 r. (M.P. Nr 51 poz. 733)
obni¿a siê z kwoty 33,45 z³ za 1 q do kwoty 29,11 z³ za 1 q
dla celów obliczania podatku rolnego na 2003 rok.
§2

Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

2333
UCHWA£A Nr II/15/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy niezbêdnych
do wymiaru i poboru podatku rolnego.
Na podstawie art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 10 padziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym
(Dz. U. Nr 200 poz. 1680) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Przodkowo Nr XXV/
284/2001 z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie obni¿enia
ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na 2002 rok.

Ustala siê wzory formularzy wed³ug za³¹czników:
1) Za³¹cznik Nr 1  wzór informacji w sprawie podatku
rolnego*,
2) Za³¹cznik Nr 2  wzór deklaracji na podatek rolny*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni

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

Poz. 2333, 2334, 2335, 2336
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od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

2334
UCHWA£A Nr II/16/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy niezbêdnych
do wymiaru i poboru podatku lenego.
Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Przodkowo uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzory formularzy wed³ug za³¹czników:
1) Za³¹cznik Nr 1  wzór informacji w sprawie podatku
lenego*,
2) Za³¹cznik Nr 2  wzór deklaracji na podatek leny*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

2335
UCHWA£A Nr II/2/2002
Rady Miasta w Pucku
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta Puck.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, 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 z pón. zm.)
Rada Miasta Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki od nieruchomoci niezwi¹zanych z
prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w nastêpuj¹cej
wysokoci:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej: 0,44 z³.
2. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej: 4,37 z³.
3. Od 1 m2 powierzchni gruntów: 0,12 z³.
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ wynosi:
1. Od budynków lub ich czêci 1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 13,30 z³.
2. Od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych: 3,46 z³.
3. Od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym: 8,06 z³.
4. Od gruntów 1 m2 powierzchni: 0,54 z³.
5. Od budowli wykorzystywanych bezporednio do
wytwarzania i przesy³u wody oraz od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków
bêd¹cych we w³adaniu spó³ki prawa handlowego,
w której gmina posiada 100% udzia³ów  1% ich
wartoci.
6. Od pozosta³ych budowli 2% ich wartoci.
§3
Obni¿a siê o 50% podatek od nieruchomoci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ prowadzon¹ przez instytucje kultury.
§4
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci w roku 2003:
1) jednostki i zak³ady bud¿etowe, które s¹ finansowane z
bud¿etu miasta.
2) budynki mieszkalne  komunalne, ³¹cznie z gruntem,
bêd¹ce w zarz¹dzie spó³ki prawa handlowego, w której gmina posiada 100% udzia³ów.
3) osoby fizyczne i prawne prowadz¹ce inwestycje na
terenie miasta w zakresie turystyki i sportu o ³¹cznej
wartoci kosztorysowej powy¿ej 5 mln z³otych. Zwolnienie dotyczy wy³¹cznie nieruchomoci, na której prowadzona jest inwestycja.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXX/2/2001 Rady Miasta w Pucku z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie
miasta Puck.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Puck.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pucka
K. Kaleta

2336
UCHWA£A Nr II/3/2002
Rady Miasta Puck
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru formularzy dotycz¹cych podatku od nieruchomoci oraz podatku rolnego i lenego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2336, 2337
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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. 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 z pón.zm.), art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680), art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682) Rada Miasta Puck uchwala, co nastêpuje:
§1

3.

4.

Okrela i przyjmuje siê wzór deklaracji i informacji na
podatek od nieruchomoci zgodnie z za³¹cznikem Nr 1
do uchwa³y*.
§2
Okrela i przyjmuje siê wzór deklaracji i informacji na
podatek rolny zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do uchwa³y*.
§3
Okrela i przyjmuje siê wzór deklaracji i informacji na
podatek leny zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do uchwa³y*.

5.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pucka
K. Kaleta

6.

2337
UCHWA£A Nr II/5/2002
Rady Miasta Puck
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Miasta
Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu: (wyprod. po 1990 r.)
Od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
514,00 z³
Powy¿ej 5,5 tony do 7,5 tony w³¹cznie
771,00 z³
Powy¿ej 7,5 tony do 9 ton w³¹cznie
925,20 z³
Powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1 130,80 z³
2. Od samochodu ciê¿arowego bez wzglêdu na rodzaj
zawieszenia:
z 2-ma osiami:
Od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton
1 233,60 z³
z 3-ma osiami:
Od 15 ton do mniej ni¿ 23 ton
1 439,20 z³
Od 23 ton do 26 ton w³¹cznie
1 850,40 z³
*) Za³¹czników Nr 1-3 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miasta.

7.

z 4-ma osiami:
Od 23 ton do mniej ni¿ 29 ton
1 953,20 z³
Od 29 ton do 32 ton w³¹cznie
2 201,98 z³
Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
Od 3,5 tony do poni¿ej 7 ton
1 028,00 z³
Od 7 ton do 12 ton w³¹cznie
1 233,60 z³
Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
bez wzglêdu na rodzaj zawieszenia o masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
z 2-ma osiami:
Od 12 ton do poni¿ej 18 ton
1 542,00 z³
Od 18 ton do poni¿ej 25 ton
1 644,80 z³
Od 25 ton do 40 ton w³¹cznie
1 747,60 z³
z 3-ma osiami:
Od 36 ton do 40 ton
1 850,40 z³
Powy¿ej 40 ton do 44 ton
2 207,00 z³
Od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z poj. silnikowym posiadaj¹ d.m.c. od:
(z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego)
Od 7 ton do 10 ton
822,40 z³
Powy¿ej 10 ton do 12 ton
1 028,00 z³
Od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z poj. silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹:
z 1-dn¹ osi¹:
Do 12 ton do poni¿ej 25 ton
1 028,00 z³
Od 25 ton do 28 ton
1 233,60 z³
z 2-ma osiami:
Od 23 ton do poni¿ej 33 ton
1 336,40 z³
Od 33 ton do 44 ton w³¹cznie
1 472,00 z³
z 3-ma osiami:
Od 36 ton do poni¿ej 38 ton
1 542,00 z³
Od 38 ton do 44 ton w³¹cznie
1 644,80 z³
Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
Od 10 do 15 miejsc
822,40 z³
Od 16 do 29 miejsc
1 233,60 z³
Od 30 i wiêcej miejsc
1 644,80 z³
§2

Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1,3,5,7 wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki podatku zwiêksza
siê i okrela w wysokoci:
1. Dla samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
Od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
616,80 z³
Powy¿ej 5,5 tony do 7,5 tony w³¹cznie
873,80 z³
Powy¿ej 7,5 tony do 9 ton w³¹cznie
1 028,00 z³
Powy¿ej 9 ton do 12 ton
1 233,60 z³
2. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹:
Od 3,5 tony do poni¿ej 7 ton
1 233,60 z³
Od 7 ton do 12 ton w³¹cznie
1 439,20 z³
3. Od przyczepy lub naczepy z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹:
Od 7 ton do 10 ton
1 028,00 z³
Od 10 ton do 12 ton
1 233,60 z³
4. Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
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Od 10 miejsc do 15 miejsc
Od 16 do 29 miejsc
Od 30 i wiêcej miejsc

1 028,00 z³
1 439,20 z³
1 819,56 z³

§3
Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1,3,5 i 7 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê
i okrela w wysokoci:
1. Dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
wyprodukowanych
po 1990 roku

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Puck.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pucka
K. Kaleta

wyprodukowanych przed
1990 rokiem

Od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

462,60 z³

493,44 z³

Powy¿ej 5,5 tony do 7,5 tony
w³¹cznie

2338

688,76 z³

740,16 z³

Powy¿ej 7,5 tony do 9 ton w³¹cznie

832,68 z³

884,08 z³

UCHWA£A Nr II/6/2002
Rady Miasta w Pucku
z dnia 12 grudnia 2002 r.

Powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton

1 017,72 z³

1 079,40 z³

2. Od ci¹gnika siod³owego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ wyprodukowanego:
wyprodukowanych
po 1990 roku

wyprodukowanych przed
1990 rokiem

Od 3,5 tony do poni¿ej 7 ton

925,20 z³

976,60 z³

Od 7 ton do 12 ton w³¹cznie

1 110,24 z³

1 182,20 z³

3. Od przyczepy lub naczepy z wyj¹tkiem zwi¹zanych z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego wyprodukowanej:
wyprodukowanych
po 1990 roku

wyprodukowanych przed
1990 rokiem

Od 7 ton do poni¿ej 10 ton

740,16 z³

771,00 z³

Od 10 ton do 12 ton

925,20 z³

976,60 z³

4. Od autobusów w zale¿noci od iloci miejsc do siedzenia:
wyprodukowanych
po 1990 roku

wyprodukowanych przed
1990 rokiem

Od 10 do 15 miejsc

740,16 z³

771,00 z³

Od 16 do 29 miejsc

1 110,24 z³

1 182,20 z³

Od 30 i wiêcej miejsc

1 480,32 z³

1 562,56 z³

§4
Traci moc Uchwa³a Rady Miasta Puck Nr XXX/4/2001 z
dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2002
rok.

w sprawie okrelenia wysokoci podatku od posiadania psa na terenie miasta Puck.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 1, 13, 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 Miasta Puck uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wysokoæ podatku od posiadania psa:
a) Ustala siê wysokoæ stawki rocznej od posiadania
psów od w³acicieli nieruchomoci i pozosta³ych
mieszkañców miasta od ka¿dego psa w wysokoci:
40 z³.
2. Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania na rok jednorazowo w terminie do dnia 31 marca 2003 r.
3. Je¿eli podatnik naby³ psa po terminie okrelonym w
poprzednim ust. êpie obowi¹zany jest wp³aciæ podatek w ci¹gu dwóch tygodni od daty wejcia w posiadanie psa, je¿eli podatku od tego psa nie wp³aci³ za
dany rok poprzedni w³aciciel.
4. Ka¿dy pies powinien posiadaæ znak identyfikacyjny,
który nale¿y nabyæ podczas uiszczania op³aty rocznej
(dotyczy psów nie posiadaj¹cych znaczka).
5. Obowi¹zek podatkowy dotyczy podatku od posiadania psów, ci¹¿y on na osobach fizycznych posiadaj¹cych psy.
6. Podatku od posiadania psów nie pobiera siê od w³acicieli gospodarstw rolnych na terenie miasta Puck.
§2
Inkasentem podatku jest Pucka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. Ustala siê dla inkasenta 10% prowizji z ogólnej zainkasowanej kwoty.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miasta w Pucku Nr XXX/5/
2001 z dnia 29 listopada 2001 w sprawie: okrelenia wysokoci podatku od posiadania psa na terenie miasta
Puck.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Puck.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2338, 2339
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§5

§5

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

1. Na targowisku miejskim obowi¹zuje regulamin porz¹dkowy stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Plan sytuacyjny targowiska miejskiego w Pucku z podzia³em na sektory i stanowiska handlowe stanowi za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y*.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pucka
K. Kaleta

§6
Traci moc uchwa³a Nr XXX/6/2001 Rady Miasta w Pucku z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie: zmiany op³aty
targowej na terenie miasta Puck.

2339

§7

UCHWA£A Nr II/7/2002
Rady Miasta w Pucku
z dnia 12 grudnia 2002 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Puck.

w sprawie zmiany wysokoci op³aty targowej na terenie miasta Puck.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15, 19 pkt 1 ust. a pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.)
Rada Miasta Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³atê targow¹ pobiera siê codziennie od osób fizycznych i prawnych dokonuj¹cych sprzeda¿y na terenie ca³ego miasta Puck  na targowiskach miejskich, placach,
pla¿y, przejciach do pla¿y, posesjach prywatnych i w
innych podobnych miejscach.
§2
Ustala siê stawki op³aty targowej w nastêpuj¹cych
wysokociach:
1) od stanowiska wydzielonego dla osób fizycznych i
prawnych handluj¹cych towarem sprzedawanym z
samochodu ciê¿arowego dostawczego, osinobusu,
traktora, samochodu osobowego z przyczep¹ lub
sto³u ust. awionego przy ww. pojedzie  32,00 z³,
2) od osób fizycznych i prawnych sprzedaj¹cych towar ze sta³ych stoisk o wymiarze 2,5 mb niezadaszonych i zadaszonych znajduj¹cych siê na targowisku. Jeden stó³ uwa¿a siê jako jedno stanowisko 
22,00 z³, 3) od osób fizycznych i prawnych handluj¹cych towarem ze stoisk niezadaszonych o wymiarze 2 mb  20,00 z³,
4) od osób fizycznych i prawnych handluj¹cych towarem z rêki, toreb, koszów, stolików itp. nie przekraczaj¹cych 1 m2  5,00 z³,
5) za ka¿dy nastêpny rozpoczêty metr kwadratowy ponad wymieniony w pkt od 1 do 4  6,50 z³.
§3
Powy¿szym op³atom targowym podlegaj¹ bez wyj¹tku wszyscy sprzedaj¹cy z chwil¹ zajêcia miejsca handlu,
bez wzglêdu na to, czy do sprzeda¿y ju¿ przyst¹pi³, czy
te¿ sprzeda¿y towarów jeszcze nie rozpocz¹³.
§4
Op³aty powy¿sze pobierane bêd¹ na terenie targowisk
przez Stra¿ Miejsk¹ na podstawie kwitów opieczêtowanych przez Urz¹d Miasta w Pucku.

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pucka
K. Kaleta
Za³¹cznik Nr 1
Regulamin porz¹dkowy obowi¹zuj¹cy
wszystkich u¿ytkowników placu targowego w Pucku
I. Postanowienia ogólne.
1. Plac targowy w Pucku obejmuje obszar od stacji
transformatorowej przy ul. Armii Wojska Polskiego
od strony zachodniej, do Placu Obroñców Wybrze¿a po stronie pó³nocnej i po³udniowej, oraz wydzielone miejsca na Placu Obroñców Wybrze¿a w granicach oznaczonych tablicami, gdzie dopuszcza siê
sprzeda¿ p³odów rolnych. W okresach przedwi¹tecznych zwiêksza siê mo¿liwoæ rozszerzenia miejsc
handlowych przy Placu Obroñców Wybrze¿a.
2. Osoby handluj¹ce na targowisku s¹ zobowi¹zane do
posiadania i udokumentowania uprawnieñ do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Osoby, które
prowadz¹ dzia³alnoæ bez wymaganych uprawnieñ
podlegaj¹ karze zgodnie z art. 60 kodeksu wykroczeñ.
3. Za korzystanie z placu targowego pobierana jest
op³ata targowa ust. alon¹ uchwa³¹ Rady Miasta w
Pucku.
4. W sektorze B, C, D, E osoby sprzedaj¹ce swoje towary ze sto³ów, zajmuj¹ce jednoczenie miejsce
handlu poza sto³em, ponosz¹ op³aty za zajmowane
³¹cznie metry kwadratowe.
5. Wobec istniej¹cych zakazów wjazdu na plac targowy wszelkie wjazdy bêd¹ traktowane jako wjazdy w
celu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
6. Osoby handluj¹ce na targowisku s¹ zobowi¹zane po
ro z³adunku towaru niezw³ocznie wyprowadziæ pojazd poza teren targowiska. (Czas trwania wy³adunku do 30 minut).
7. Wszyscy w³aciciele prywatnych pawilonów handlowych po przywiezieniu towaru zobowi¹zani s¹ dokonaæ ro z³adunku w czasie 30 minut, a nastêpnie
pojazd wyprowadziæ poza teren targowiska.
*) Za³¹cznika Nr 2 nie publikuje siê.

Poz. 2339, 2340
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8. Osoby sprzedaj¹ce swoje towary na targowisku zobowi¹zane s¹ dbaæ o czystoæ i porz¹dek przy swoich stoiskach sprzeda¿y. Wszelkie papiery i inne opakowania np.: kart. ony, torby, worki i skrzynki nale¿y
wrzuciæ do stoj¹cego na targowisku zbiornika  kontenera, przeznaczonego na mieci.
9. Zabrania siê pozostawienia samochodów, przyczep,
sto³ów lub innych rzeczy przeznaczonych do handlu
na terenie targowiska miejskiego oraz miejsca wydzielonego na Placu Obroñców Wybrze¿a.
10. Ustala siê czas prowadzenia dzia³alnoci handlowej
na terenie targowiska od godz. 6.00 do 20.00.
II. Targowisko podzielone jest na 5 sektorów:
1. SEKTOR A  14 stanowisk  stoisko dla samochodów  sprzeda¿ warzyw, owoców oraz art. przemys³owych. i spo¿ywczych.
2. SEKTOR B  od Nr 1  16 sprzeda¿ art. spo¿ywczych
i przemys³owych.
Na stoiskach od Nr 9  16 zezwala siê równie¿ na
sprzeda¿ warzyw i owoców.
3. SEKTOR C  sto³y niezadaszone od Nr 1-20  sprzeda¿ art. przemys³owych (zakaz sprzeda¿y warzyw i
owoców)  sto³y niezadaszone od Nr 21-26  miejsca sprzeda¿y przeznaczone dla ogrodników.
4. SEKTOR D  sto³y niezadaszone od Nr 1- 4 sprzeda¿
art. przemys³owych, spo¿ywczych, kwiatów itp. (zakaz sprzeda¿y warzyw i owoców).
5. SEKTOR E  sto³y niezadaszone od Nr 1-5 sprzeda¿
art. przemys³owych, spo¿ywczych, kwiatów itp. (zakaz sprzeda¿ warzyw i owoców).
III. Sprzeda¿y drobnych iloci warzyw i owoców z dzia³ek i ogródków przydomowych dopuszcza siê na
szczytach sektora B, C, D i E.
IV. Cudzoziemcy mog¹ prowadziæ handel wy³¹cznie, pod
warunkiem posiadania odpowiedniego dokumentu
zezwalaj¹cego na prowadzenie tej dzia³alnoci.
V. Zakazuje siê prowadzenia handlu na jezdniach placu
targowego.
VI. Dozwolone jest wykupienie abonamentu na rezerwacjê sta³ego miejsca handlu na okres jednego miesi¹ca. Op³ata za abonament wynosi 52 z³ miesiêcznie.
Niezale¿nie od op³aty za abonament, kupców obowi¹zuje codziennie op³ata targowa.
VII. Posiadanie abonamentu na stoisko handlowe obowi¹zuje kupca do zajêcia go:
a) do godz. 8.00 w okresie od 1.IV do 30.IX ;
b) do godz. 9.00 w okresie od 1.X do 31.III. rano danego dnia.
Nie zajêcie stoiska do tego czasu powoduje prawo
do zajêcia go przez inn¹ dowoln¹ osobê.
VIII. Abonament na dany miesi¹c nale¿y wykupiæ w Referacie Finansowo-Bud¿etowym Urzêdu Miasta najpóniej do dnia 25  ego ka¿dego miesi¹ca poprzedzaj¹cego.
IX. Nie wykupiony abonament na stoisko do tego dnia
upowa¿nia Urz¹d Miasta do sprzeda¿y go innemu kupcowi w terminie do dnia 28-ego ka¿dego miesi¹ca.
X. W przypadku wiêkszego zainteresowania danym stoiskiem wybór zostanie dokonany przez losowanie.
XI. Urz¹d Miasta zobowi¹zany jest do comiesiêcznego
wywieszania imiennej informacji o sprzedanych abonamentach na tablicy og³oszeñ na targowisku najpóniej ostatniego dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego dany
miesi¹c.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

XII. Odst¹pienie lub odsprzedanie abonamentu jest niedopuszczalne.

2340
UCHWA£A Nr II/9/2002
Rady Miasta w Pucku
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany wysokoci op³aty miejscowej na terenie miasta Puck.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 17 i 19, 1it. b i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz.
U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Miasta Puck
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê stawkê dzienn¹ op³aty miejscowej na terenie miasta Puck pobieran¹ od osób fizycznych przebywaj¹cych okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w okresie od 1 lipca do 30
wrzenia 2003 r. w wysokoci: 1,20 z³.
Zwalania siê z uiszczania op³aty miejscowej dzieci i m³odzie¿ ucz¹c¹ siê oraz emerytów i rencistów.
2. Obowi¹zek uiszczania op³aty miejscowej przez objête
ni¹ osoby powstaje z chwil¹ przybycia do miejscowoci Puck w zamiarze pozostania co najmniej przez 1
dobê w celach okrelonych w ust. 1.
3. Poboru op³aty miejscowej  zgodnie z ust. 1  dokonuj¹:
a) wobec osób przebywaj¹cych na zorganizowanych
wczasach, obozach, polach namiotowych, campingach oraz innych zorganizowanych obiektach pobytu okresowego  ich kierownicy lub osoby przez
nich upowa¿nione do rejestracji pobytu okresowego i wp³acaj¹ do kasy Urzêdu miasta w ci¹gu 30 dni
od momentu rejestracji,
b) w budynkach prywatnych  w³aciciele nieruchomoci lub najemcy i wp³acaj¹ do kasy Urzêdu Miasta w
ci¹gu 30 dni od momentu rejestracji.
§2
Ustala siê dla inkasentów 5% prowizji od ogólnej kwoty zainkasowanej op³aty miejscowej.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXX/8/2001 Rady Miasta w Pucku z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany op³aty
miejscowej na terenie miasta Puck.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Puck.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pucka
K. Kaleta

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§2

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

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

w sprawie redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawê obliczenia podatku rolnego na rok 2003.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) i art. 6 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1680), komunikat Prezesa GUS z dnia 30 padziernika 2002 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za
okres pierwszych trzech kwart. a³ów 2002 r. (MP Nr 51,
poz. 733) Rada Miasta Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê jako podstawê obliczenia podatku rolnego na 2003 r. cenê skupu ¿yta w wysokoci 33,45 z³ za 1
kwintal.
§2
Traci moc uchwa³a NR XXX/9/2001 Rady Miasta w
Pucku z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie redniej ceny
skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawê do obliczenia
podatku rolnego na rok 2003.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Puck.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pucka
K. Kaleta

2342
UCHWA£A Nr II/11/2002
Rady Miasta Puck
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie redniej ceny sprzeda¿y drewna przyjmowanej jako podstawê obliczenia podatku lenego na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200
poz. 1682) oraz komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego z dnia 18 padziernika 2002 r. w sprawie
redniej ceny sprzeda¿y drewna, obliczonej wed³ug redniej ceny drewna uzyskanej przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwarta³y 2002 r. (M.P. Nr 50, poz. 729) Rada Miasta Pucka uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê jako podstawê obliczenia podatku lenego
na 2003 r. cen¹ sprzeda¿y drewna w wysokoci 111,21 z³ za
1 m3.

§3

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pucka
K. Kaleta

2343
UCHWA£A Nr II/12/2002
Rady Miasta w Pucku
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie op³aty administracyjnej za wypis i wyrys z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Pucka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r., zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984); art. 19 pkt 1 lit. c ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.), oraz
art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 z pón.
zm.) Rada Miasta w Pucku uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê administracyjn¹ w wysokoci 50,-z³
za jeden wypis i 50,-z³ za jeden wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pucka.
§2
Zwalnia siê z op³aty, okrelonej w § 1, organy administracji pañstwowej, w przypadku prowadzenia przez te
organy postêpowañ administracyjnych w których konieczne jest zebranie dowodów w postaci wyrysów i
wypisów z planu miejscowego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
g³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pucka
K. Kaleta

2344
UCHWA£A Nr II/9/2002
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej.

 4775 

Poz. 2344, 2345, 2346

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. D. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62,
poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271)
i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
p³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Dz. U.
Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy Sadlinki uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej na terenie
Gminy Sadlinki w wysokoci 35,-z³.
§2
Op³ata targowa p³atna jest gotówk¹, z chwil¹ zg³oszenia wykonania czynnoci podlegaj¹cych op³acie targowej, do kasy Urzêdu w sposób okrelony dla przyjmowania nale¿noci gotówkowych.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Sadlinki Nr XXIX/190/01
z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek op³aty targowej.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Zdankiewicz

2345
UCHWA£A Nr II/10/2002
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52 poz. 268 z pó¿n.
zm.) oraz 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 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153 poz. 1271) Rada Gminy Sadlinki uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê cenê skupu ¿yta og³oszon¹ przez Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego w Monitorze Polskim
Nr 51 poz. 733 z 2002 r. na obszarze Gminy Sadlinki do
kwoty 30,-z³ za 1 q.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/187/01 Rady Gminy w
Sadlinki z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie obni¿enia ceny
skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sadlinki.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Zdankiewicz

2346
UCHWA£A Nr II/11/2002
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, zasad ust. alania i poboru oraz 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271) 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, Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy Sadlinki uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê podatek od posiadania psów w wysokoci
25,-z³ od ka¿dego psa rocznie.
§2
1. Podatek p³atny jest jednorazowo do 15 maja roku podatkowego, lub w ci¹gu 14 dni od dnia wejcia w posiadanie psa.
2. Podatek od posiadanych psów p³atny bêdzie do kasy
Urzêdu Gminy.
3. P³atnicy sk³adaj¹ owiadczenia o iloci posiadanych
psów oraz warunkach uzasadniaj¹cych zwolnienie z podatku w siedzibie Urzêdu Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XIV/82/99 Rady Gminy Sadlinki
z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie podatku od posiadania psów oraz zwolnieñ z tego podatku.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sadlinki.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Zdankiewicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2347, 2348, 2349
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UCHWA£A Nr II/12/2002
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 12 grudnia 2002 r.

UCHWA£A Nr II/13/2002
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271) 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, Nr 200 poz. 1683) Rada
Gminy Sadlinki uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci na terenie Gminy Sadlinki:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,62 z³ od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od i ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0,10 z³ od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,51 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  13,10 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  4,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 1,70 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych  3,03 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7, ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Sadlinki Nr XXIX/188/
2001 z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sadlinki.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Zdankiewicz

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy w Sadlinkach uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) sieci wodoci¹gów oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
2) budynki, budowle i grunty gminne w czêci wykorzystywanej na cele ochrony przeciwpo¿arowej,
3) budynki, budowle i grunty w czêci wykorzystywanej
do prowadzenia dzia³alnoci w zakresie upowszechniania kultury.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sadlinki.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Zdankiewicz

2349
UCHWA£A Nr II/14/2002
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dla celów podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, z 2002r Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271), art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.
Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3,
z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz. 272 i Nr 137
poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681, z 2002 r. Nr 81, poz. 875,
z 2002 r. Nr Dz. U. Nr 200 poz. 1680) art. 6 ust. 9 ustawy z
dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz. 1683 Rada Gminy Sadlinki
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wzór formularza zawieraj¹cy informacjê o
nieruchomociach i obiektach budowlanych sk³adany
przez osoby fizyczne bêd¹ce podatnikami podatku od
nieruchomoci na terenie Gminy Sadlinki stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê. Druk dostêpny jest
w Urzêdzie Gminy.
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2. Okrela siê wzór formularza zawieraj¹cy deklaracjê na
podatek od nieruchomoci sk³adany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spó³ki nie maj¹ce osobowoci prawnej bêd¹ce podatnikami podatku od nieruchomoci na terenie Gminy Sadlinki stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§2
1. Okrela siê wzór formularza zawieraj¹cy informacjê o
gruntach sklasyfikowanych rolniczo, sk³adanych przez
osoby fizyczne bêd¹ce podatnikami podatku rolnego
na terenie Gminy Sadlinki stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3
do niniejszej uchwa³y*.
2. Okrela siê wzór formularza zawieraj¹cy deklaracjê na
podatek rolny sk³adany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spó³ki nie maj¹ce osobowoci
prawnej bêd¹ce podatnikami podatku rolnego na terenie miny Sadlinki stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4 do niniejszej uchwa³y*.
§3
1. Okrela siê wzór formularza zawieraj¹cy informacjê o
lasach, sk³adanych przez osoby fizyczne bêd¹ce podatnikami podatku lenego na terenie Gminy Sadlinki
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5 do niniejszej uchwa³y*.
2. Okrela siê wzór formularza zawieraj¹cego deklaracjê
na ;podatek leny sk³adany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spó³ki nie maj¹ce osobowoci prawnej bêd¹ce podatnikami podatku lenego na
terenie Gmin y Sadlinki stanowi¹cy za³¹cznik Nr 6 do
niniejszej uchwa³y*.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sadlinki
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Województwa Pomorskiego, i
obowi¹zuje pocz¹wszy od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Zdankiewicz

2350
UCHWA£A Nr II/10/2002
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 14, art. 18 i
art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. zm. Nr 200
poz. 1683), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) Rada Gminy w Skórczu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
*) Za³¹czników Nr 2-6 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,40 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena
oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 12,40 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 2,00 z³ od 1 m2,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci, 3,10 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budynków zajêtych na obrót kwalifikowanym materia³em siewnym 4,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
6) od budowli 2% wartoci,
7) od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi 0,50 z³,
b) pozosta³ych 0,06 z³,
8) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne 3,00 z³.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci, nieruchomoci lub ich czêci stanowi¹ce mienie komunalne gminy lub s³u¿¹ce dzia³alnoci, której obowi¹zek podatkowy
ci¹¿y na gminie.
§3
1. Ustala siê podatek od posiadania psów w wysokoci
20,00 z³,
2. Zwalnia siê z podatku 2 psy w samodzielnym gospodarstwie domowym.
§4
1. Ustala siê na terenie gminy op³atê administracyjn¹ za:
a) wyrysy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 31,00 z³.
2. Obowi¹zanym do uiszczenia op³aty administracyjnej
jest wnosz¹cy o wykonanie czynnoci okrelonej w
pkt 1.
3. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w kasie Banku
Spó³dzielczego w Skórczu.
§5
Trac¹ moc:
1) uchwa³a Nr XXVIII/155/2001 Rady Gminy w Skórczu z
dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych,
2) uchwa³a Nr XXX/165/2002 Rady Gminy w Skórczu z
dnia 15 lutego 2002 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
podatków i op³at lokalnych.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Oller

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§1

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

Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
300,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
510,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
680,00 z³
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton: 1.100,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 29
ton: 1.500,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton: 2.290,00 z³.
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
300,00 z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
500,00 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
700,00 z³
4. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 40
ton: 1.700,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.800,00 z³
 o liczbie osi  trzy
2.250,00 z³
5. Od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
200,00 z³
6. Od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) o liczbie osi  jedna
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 25
ton: 300,00 z³,
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 25 ton: 500,00 z³,
b) o liczbie osi  dwie
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 38
ton: 1.200,00 z³
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 38 ton: 1.500,00 z³
c) o liczbie osi  trzy
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 38
ton: 900,00 z³,
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 38 ton: 1.200,00 z³.
7. Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1.000,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.500,00 z³

w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych
podatków: od nieruchomoci, rolnego i lenego.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 oraz Nr 200, poz. 1683) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z
1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r.
Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926
z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875 oraz z
2002r. Nr 200, poz. 1680), oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 padziernika 2002r o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682) Rada Gminy w Skórczu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzory formularzy informacji i deklaracji do
stosowania na potrzeby podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego.
§2
Wzory formularzy stanowi¹ za³¹czniki do niniejszej
uchwa³y:
 na podatek od nieruchomoci informacja za³¹cznik
Nr 1*,
 deklaracja za³¹cznik Nr 2*,
 na podatek rolny informacja za³¹cznik Nr 3*,
 deklaracja za³¹cznik Nr 4*,
 na podatek leny informacja za³¹cznik Nr 5*,
 deklaracja za³¹cznik Nr 6*.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Oller

2352
UCHWA£A Nr II/12/2002
Rady Gminy w Skórczu
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 r o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) w zwi¹zku z art. 10,
ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84, zm. Dz. U. Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy w Skórczu
uchwala, co nastêpuje:

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

§2
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
rodki transportowe bêd¹ce w posiadaniu zak³adów i jednostek bud¿etowych finansowanych z bud¿etu gminy, a
s³u¿¹ce do zaopatrzenia placówek owiatowych.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§3

§4

Trac¹ moc:
1. Uchwa³a Nr XXVIII/157/2001 Rady Gminy w Skórczu z
dnia 6 grudnia 2001 r w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodku transportowych i zwolnieñ
w tym podatku.
2. Uchwa³a Nr XXX/166/2002 Rady Gminy w Skórczu z
dnia 15 lutego 2002 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych i zwolnieñ w tym podatku.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§4

UCHWA£A Nr III/12/2002
Rada Gminy w Starym Targu
z dnia 12 grudnia 2002 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Oller

2353
UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy niezbêdnych
dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomoci oraz
podatku rolnego i podatku lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) art. 6a, ust. 11 ustawy z 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
ze zm.) oraz art. 6a ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84) i art. 6 ust. 2 ust. 9 ustawy
z 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr
200, poz. 1682) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y*.
2. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku rolnego
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do uchwa³y*.
3. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku lenego
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do uchwa³y*.
§2
1. Ustala siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do uchwa³y*.
2. Ustala siê wzór deklaracji na podatek rolny zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 5 do uchwa³y*.
3. Ustala siê wzór deklaracji na podatek leny zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 6 do uchwa³y*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Starym Targu.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

2354

w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) Rada Gminy
w Starym Targu uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wysokoæ stawek od jednego rodka transportowego na terenie Gminy Stary Targ:
1) od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w
art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
525,00 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
735,00 z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
945,00 z³
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton
1260,00 z³
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton
1470,00 z³
c) od 25 ton do poni¿ej 29 ton
1680,00 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton
2230,00 z³
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie
735,00 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
840,00 z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
945,00 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 poni¿ej 18 ton
1050,00 z³
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton
1260,00 z³
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie
1762,00 z³
d) powy¿ej 36 ton
2317,00 z³
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê od 7 ton i poni¿ej 12 ton (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego)
210,00 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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2354, 2355
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prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton
315,00 z³
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton
367,00 z³
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie
1174,00 z³
d) powy¿ej 36 ton
1546,00 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
1050,00 z³
b) równej lub wy¿ej ni¿ 30 miejsc
1575,00 z³
2. Stawki podatku dla rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych okrela siê w
wysokoci:
a) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 1:
 lit. a)  472,00 z³,
 lit. b)  682,00 z³,
 lit. c)  892,00 z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 3
 lit. a)  682,00 z³,
 lit. b)  787,00 z³,
 lit.c)  892,00 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 5- 157,00 z³,
d) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 7:
 lit. a)  997,00 z³,
 lit. b)  1522,00 z³.
§2
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych:
1) autobusy powy¿ej 30 miejsc.
§3
Podatek od rodków transportowych osób fizycznych
oraz od osób prawnych jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowoci prawnej uiszczany bêdzie w kasie
Urzêdu Gminy, na rachunek Urzêdu na konto Nr 83091052113218-3600-11/0 prowadzone w Banku Spó³dzielczym
w Starym Targu.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Starym Targu.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXXVIII/277/01 Rady Gminy z dnia
22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na rok 2002 r.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

2355
UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Gminy w Starym Targu uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹:
1. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZÊCI:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,33 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowe  9,45 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  4,51 z³,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  1,20 z³,
e) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  2,95 z³.
2. OD GRUNTÓW:
a) zwi¹zany z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni  0,31 z³,
b) pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 
3,38 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,05 z³.
3. Od budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Starym Targu.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXVIII/270/01 Rady Gminy w
Starym Targu z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek od nieruchomoci na terenie
Gminy Stary na rok 2002.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik
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2356
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rada Gminy w Starym Targu
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku
rolnego na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) art. 6 ust. 3 z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz 431 ze zm.)
Rada Gminy w Starym Targu uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w
Komunikacie Prezesa GUS z dnia 30 padziernika 2002 r.
i og³oszone w Dzienniku Urzêdowym Rzeczpospolitej
Polskiej Monitor Polski Nr 51 pod poz. 733 w kwocie 33,45
z³ za kwintal ¿yta, przyjmuj¹c tê wysokoæ jako podstawê
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy na 2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

du Gminy w Starym Targu lub na konto bankowe BS Stary Targ 83091052-113218-3600-11/0.
§4
Na inkasentów wyznacza siê so³tysów poszczególnych
so³ectw.
§5
Traci moc uchwa³y Nr XXXVIII/272/01 Rady Gminy w
Starym Targu z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów, terminów p³atnoci w
2002 r.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Starym Targu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

§2
Traci moc uchwa³a Nr XXXVIII/271/01 Rady Gminy w
Starym Targu z dnia 22 listopada 2001 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Starym Targu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

2357
UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psów i terminów p³atnoci w 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 i 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 Starym Targu
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 22,00 z³ od ka¿dego psa.
§2
W przypadku nabycia psa w ci¹gu roku podatek nale¿y
uiciæ w ci¹gu 14 dni od dnia powstania obowi¹zku podatkowego, natomiast nabycie psa w II pó³roczu powoduje koniecznoæ uiszczenia bez wezwania po³owy podatku
rocznego w kasie Urzêdu Gminy w Starym Targu.
§3
Podatek jest p³atny z góry, bez wezwania, w terminie
do 30 czerwca 2003 roku do r¹k inkasenta w kasie Urzê-

2358
UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na
rok 2003.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 ze zm.) Rada Gminy uchwala siê co nastêpuje:
§1
Rada Gminy w Starym Targu zwalnia z podatku od nieruchomoci:
1. Budynki lub ich czêci przeznaczone na dzia³alnoæ
kulturaln¹, sportow¹ i ochrony p.po¿arowej oraz
grunty pod tymi budynkami.
2. Nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ komunaln¹
gminy nie rozdysponowane na rzecz innych podmiotów.
Zwolnienia, o których mowa w punkcie 1-2 nie dotycz¹ budynków lub ich czêci oraz gruntów, zwi¹zanych z
prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXXVIII/270/01 Rady Gminy w
Starym Targu z dnia 22 listopada 2001 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Starym Targu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

Dziennik Urzêdowy
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2359
UCHWA£A Nr III/18/2002
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie dziennych stawek op³aty targowej, terminów
p³atnoci oraz sposobu jej poboru na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) i art. 15,ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Op³atê targow¹ pobiera siê w miejscach w których
prowadzony jest handel w szczególnoci z rêki, koszów,
stoiska, wozów konnych, przyczep i pojazdów samochodowych a tak¿e sprzeda¿y zwierz¹t, rodków transportowych i czêci transportowych.
§2
Stawka dzienna op³aty targowej wynosi  10,00 z³.
§3
Op³ata targowa pobierana jest bezporednio w miejscach handlu przez administratora. Dowodem uiszczenia
op³aty targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasenta (tzw. Bilety op³aty targowej). Bilety op³aty targowej
wydane bêd¹ inkasentom za pokwitowaniem przez Urz¹d
Gminy w Starym Targu
§4
1. Inkasent z biletów op³aty targowej oraz nale¿noci z
tego tytu³u rozlicza siê w kasie Urzêdu Gminy w Starym Targu.
2. Inkasentowi wyznacza siê wynagrodzenie w wysokoci 10% zainkasowanych kwot op³aty targowej.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Starym Targu
§6
Traci moc uchwa³a Nr XXXVIII/273/01 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci dziennych
stawek op³aty targowej na terenie Gminy Stary Targ.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

2360
UCHWA£A Nr III/20/2002
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie zasad otrzymywania i wysokoci diet przys³uguj¹cym so³tysom za udzia³ w pracach Rady Gminy
w Starym Targu oraz zarz¹dzania poboru podatków: rol-

nego, od nieruchomoci, od posiadania psów w drodze
inkasa oraz okrelania inkasenta i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. 2001 Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz § 37 ust. 2 Statutu Gminy w Starym Targu i na podstawie art. 6 ust. 14 pkt 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz art. 6 b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.
Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 ze zm.) Rada Gminy w
Starym Targu uchwala, co nastêpuje:
§1
So³tysi Gminy Stary Targ otrzymuj¹ dietê za udzia³ w
nastêpuj¹cych posiedzeniach, na które otrzymali zaproszenie:
1. Sesji Rady Gminy.
2. Sta³ej Komisji do której zostali powo³ani oraz posiedzeniu podkomisji lub zespo³ów wy³onionych ze
sk³adu tej Komisji.
3. Doranej Komisji lub zespo³u kontrolnego powo³anego przez Radê Gminy do spraw o charakterze
doranym lub zbadanie okrelonych spraw.
§2
Ustala siê, ¿e so³tysom za udzia³ w pracach o których
mowa w § 1 przys³uguje dieta w formie zrycza³towanego
wynagrodzenia miesiêcznego wynosz¹cego 150 z³ s³ownie: sto piêædziesi¹t z³otych.
§3
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki procentowe wynagrodzenia inkasentów dla poszczególnych so³ectw w Gminie Stary Targ:
So³ectwo
1. Bukowo  2,1%
2. D¹brówka Malborska  2,1%
3. Jordanki  3,3%
4. Jurkowice  2,5%
5. Kalwa  1,8%
6. K¹tki  2,1%
7. £oza  1,9%
8. Nowy Targ  2,1%
9. Ramoty  3,4%
10. Stary Targ  1,9%
11. Szropy  3,4%
12. Szropy Niziny  2,7%
13. Tropy  2,2%
14. Tulice  2,7%
§4
1. Wynagrodzenie za inkaso, o którym mowa w § 3 nale¿y rozliczaæ wy³¹cznie od wp³at inkasowanych przez
poszczególnych inkasentów i wp³acanych bezporednio przez podatników do ich r¹k.
2. Kwoty przys³uguj¹ce so³tysom, jako inkasentom bêd¹
wyp³acane w kasie Urzêdu Gminy w Starym Targu w
terminie 30 dni od dnia rozliczania siê z zainkasowanych do r¹k so³tysa zobowi¹zañ podatkowych.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXXVI/263/01 Rady Gminy w
Starym Targu z dnia 24 lipca 2001 r.
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§6

§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Starym Targu.

W przypadku oddania do u¿ytku w 2003 r.na terenie
Gminy ¯ukowo, sfinansowanych ze rodków podatnika:
dróg publicznych, chodników, sieci wodoci¹gowej, sieci
kanalizacyjnej, gazoci¹gów, owietlenia ulicznego, obiektów hotelarskich,obiektów sportowych stawki podatku od
nieruchomoci wynosz¹:
A) gdy wartoæ netto udokumentowanych nak³adów na
budowê wynosi od 100.000,00 z³ do 200.000,00 z³.
1. Od gruntów:
a) od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
 0,53 z³ od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  2,87 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) letniskowych  0,26 z³ od 1 m2 powierzchni,
d) pozosta³ych  0,13 z³ od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,43 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  14,71 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  6,85 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 2,94 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) letniskowych  4,91 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) pozosta³ych  3,21 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3. Od budowli  1,70% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych:
B) gdy wartoæ netto udokumentowanych nak³adów na
budowê wynosi powy¿ej 200.000,00 z³.
1. Od gruntów:
a) od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
 0,43 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  2,37 z³ od 1ha
powierzchni,
c) letniskowych  0,21 z³ od 1 m2 powierzchni.
d) pozosta³ych  0,11 z³ od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,36 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  12,12 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  5,64 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

2361
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci oraz podatku od
posiadania psów na terenie Gminy ¯ukowo w roku podatkowym 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113
poz. 984) w zwi¹zku z brzmieniem art. 5 ust. 1, art. 7, ust. 3,
art. 14 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, Nr 200 poz. 1683) Rada Miejska w ¯ukowie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹ (z zastrze¿eniem § 2):
1. Od gruntów:
a) od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
 0,62 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) letniskowych  0,30 z³ od 1 m2 powierzchni,
d) pozosta³ych  0,15 z³ od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,51 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  17,31 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) letniskowych  5,78 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) pozosta³ych  3,78 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
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d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  2,42 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) letniskowych  4,05 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) pozosta³ych  2,65 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budowli  1,4% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych.

ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200
poz. 1683) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:

§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

Stawka podatku od posiadania psa wynosi -50,00 z³
§4
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1. Nieruchomoci lub ich czêci zajête na:
a) dzia³alnoæ kulturaln¹ (w rozumieniu ustawy z dnia
25 padziernika 1991 r.o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej  t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 123
z 2001 r. z pón. zm.),
b) dzia³alnoæ z zakresu kultury fizycznej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1996r.o kulturze fizycznej  Dz. U. Nr 81, poz. 889 z 2001 r. z pón. zm.) z
wyj¹tkiem nieruchomoci lub ich czêci zwi¹zanych
z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.
2. Nieruchomoci lub ich czêci zajête na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych.
3. Nieruchomoci lub ich czêci zajête na dzia³alnoæ:
szewstwo
4. Budynki lub ich czêci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich
czêci zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli budynek lub jego czêæ zajêto po raz pierwszy na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w okresie od 1 grudnia 2002 r. do 30 listopada 2003 r.
5. Budowle wchodz¹ce w sk³ad systemu wodoci¹gowego i kanalizacyjnego
§5
Zwalnia siê od podatku psy przebywaj¹ce na terenie
Gminy ¯ukowo
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2362
UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru formularza informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113 poz. 984) w zwi¹zku z brzmieniem art. 6 ust. 6 i

§1
Okrela siê wzór formularza informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 1 do niniejszej Uchwa³y*.
§2

2363
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie op³aty targowej pobieranej na terenie Gminy ¯ukowo od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz 558, Nr 113
poz 984) oraz art. 19 pkt 1 a, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w
¯ukowie uchwala, co nastêpuje
§1
Okrela siê stawki op³aty targowej w wysokoci:
1. Na terenie gie³dy samochodowej w Chwaszczynie:
a) od sprzedaj¹cych rodki transportowe  5 z³ dziennie,
b) od sprzedaj¹cych art. yku³y pozosta³e  5 z³ dziennie.
2. Podczas imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych (w
szczególnoci: jarmarki, festyny, koncerty plenerowe,
zawody, turnieje sportowo-rekreacyjne) organizowanych na terenie Gminy ¯ukowo w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) od dokonuj¹cych sprzeda¿y (poza gastronomi¹ i piwem) z rêki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych  30 z³ dziennie,
b) od dokonuj¹cych sprzeda¿y art. yku³ów i wyrobów
gastronomicznych  120,00 z³ dziennie,
c) od dokonuj¹cych sprzeda¿y wyrobów gastronomicznych i piwa oraz samego piwa  360,00 z³ dziennie.
§2
Od op³aty targowej zwolniona jest sprzeda¿ dokonywana w innych miejscach ni¿ wymienione w § 1.
§3
1. Pobór op³aty targowej okrelonej w § 1 nastêpuje
w drodze inkasa.
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê. Druk dostêpny jest
w Urzêdzie Gminy.
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2. Inkasentem op³aty targowej:
a) wymienionej w § 1 pkt 1 okrela siê Gminn¹ Spó³dzielni¹ Samopomoc Ch³opsk¹ w ¯ukowie,
b) wymienionej w § 1 pkt 2 okrela siê Urz¹d Gminy w
¯ukowie.
3. Wynagrodzenie za inkaso okrela siê w wysokoci:
a) dla Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska w
¯ukowie  30% pobranej op³aty (w tym podatek
VAT),
b) dla Urzêdu Gminy w ¯ukowie  0% pobranej op³aty
targowej.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/426/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie op³aty targowej na terenie Gminy
¯ukowo od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru formularza informacji o lasach.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113 poz. 984) w zwi¹zku z brzmieniem art. 6 ust. 2 i
ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r.o podatku lenym (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682) Rada Miejska
w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór formularza informacji o lasach zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwa³y*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2364
UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru formularza deklaracji na
podatek od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113 poz. 984) w zwi¹zku z brzmieniem art. 6 ust. 9
pkt 1 i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84,
Nr 200 poz. 1683) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co
nastêpuje:

2366
UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru formularza deklaracji na
podatek leny
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113 poz. 984) w zwi¹zku z brzmieniem art. 6 ust. 5
pkt 1 i ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r.o podatku lenym (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682) Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:

§1

§1

Okrela siê wzór formularza deklaracji na podatek od
nieruchomoci zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej
Uchwa³y.*

Okrela siê wzór formularza deklaracji na podatek leny zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwa³y*.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê. Druk dostêpny jest
w Urzêdzie Miejskim.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê. Druk dostêpny jest
w Urzêdzie Miejskim.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2367, 2368, 2369
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UCHWA£A Nr III/18/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru formularza deklaracji na
podatek rolny.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113 poz. 984) w zwi¹zku z brzmieniem art. 6a ust. 8
pkt1 i ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. podatku
rolnym (t.j. Dz. U. Nr 94 poz. 431 z 1993 r., zm. z 1994 r.
Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681,
z 2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Nr 200 poz. 1680) Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113 poz. 984) w zwi¹zku z brzmieniem art. 6a ust. 5 i
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. podatku rolnym (t.j. Dz. U. Nr 94 poz. 431 z 1993 r., zm. z 1994 r. Nr 1
poz. 3, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz. 272,
Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Nr 81
poz. 875, z 2002 r. Nr 200 poz. 1680) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór formularza informacji o gruntach zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do niniejszej Uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

§1
Okrela siê wzór formularza deklaracji na podatek rolny zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwa³y*.
§2

2369

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

UCHWA£A Nr III/20/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2368
UCHWA£A Nr III/19/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru formularza informacji o
gruntach.
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.

w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych w roku 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984) w zwi¹zku z brzmieniem art. 10 ust. 1 i 2, art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84; Nr 200
poz. 1683) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje
§1
Roczne stawki podatku od rodków transportowych
wynosz¹:

1. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
Masa ca³kowita
od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

Stawka
Rok produkcji do 1992 w³¹cznie
510,00 z³
750,00 z³
850,00 z³

Rok produkcji po 1992
470,00 z³
710,00 z³
810,00 z³

2. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach

Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
13
14
15

13
14
15

Stawka
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
Rok produkcji
do 1992 w³¹cznie
Dwie osie
1.400,00 z³
1.410,00 z³
1.420,00 z³
1.430,00 z³

*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê. Druk dostêpny jest
w Urzêdzie Miejskim.

Inny system zawieszenia osi
jezdnych

Rok produkcji
po 1992

Rok produkcji
do 1992 w³¹cznie

Rok
produkcji
po 1992

1.370,00 z³
1.380,00 z³
1.390,00 z³
1.400,00 z³

1.490,00 z³
1.500,00 z³
1.510,00 z³
1.520,00 z³

1.480,00 z³
1.490,00 z³
1.500,00 z³
1.510,00 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Trzy osie
1.820,00 z³
1.790,00 z³
1.840,00 z³
1.800,00 z³
1.860,00 z³
1.820,00 z³
1.870,00 z³
1.840,00 z³
1.890,00 z³
1.850,00 z³
1.910,00 z³
1.870,00 z³
Cztery osie i wiêcej
1.880,00 z³
1.850,00 z³
1.900,00 z³
1.860,00 z³
1.910,00 z³
1.880,00 z³
1.930,00 z³
1.900,00 z³
1.950,00 z³
1.910,00 z³

1.860,00 z³
1.870,00 z³
1.880,00 z³
1.890,00 z³
1.900,00 z³
1.910,00 z³

1.850,00 z³
1.860,00 z³
1.870,00 z³
1.880,00 z³
1.890,00 z³
1.900,00 z³

1.910,00 z³
1.920,00 z³
1.930,00 z³
2.150,00 z³
2.170,00 z³

1.900,00 z³
1.910,00 z³
1.920,00 z³
2.130,00 z³
2.150,00 z³

3. Ci¹gniki siod³owe lub balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
Stawka
Masa ca³kowita
od 3,5 tony i poni¿ej 12 tony

Rok produkcji
do 1992 w³¹cznie
600,00 z³

Rok produkcji po 1992
510,00 z³

4. Ci¹gniki siod³owe lub balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa,
ci¹gnik balastowy +przyczepa (w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
18
25
31
36

18
25
31
36

12
40

40

Stawka
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
Rok produkcji
do 1992 w³¹cznie
Dwie osie
850,00 z³
860,00 z³
870,00 z³
1.490,00 z³
1.510,00 z³
Trzy osie
1590,00 z³
1.610,00 z³

Inny system
zawieszenia osi jezdnych

Rok produkcji
po 1992

Rok produkcji
do 1992 w³¹cznie

Rok
produkcji
po 1992

810,00 z³
820,00 z³
830,00 z³
1.450,00 z³
1.460,00 z³

860,00 z³
870,00 z³
880,00 z³
1.690,00 z³
1.700,00 z³

820,00 z³
830,00 z³
840,00 z³
1.680,00 z³
1.690,00 z³

1.450,00 z³
1.500,00 z³

1.510,00 z³
2.230,00 z³

1.500,00 z³
2.210,00 z³

5. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton:
Stawka
Masa ca³kowita
od 7 ton i poni¿ej 12 ton

Rok produkcji
do 1992 w³¹cznie
510,00 z³

Rok produkcji
po 1992
430,00 z³

6. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy +
naczepa, ci¹gnik balastowy +przyczepa (w
tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
18
25

18
25
28

12
28
33
36
38

28
33
36
38

12
36
38

36
38

Stawka
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
Rok produkcji
do 1992 w³¹cznie
Jedna o
810,00 z³
850,00 z³
890,00 z³
Dwie osie
890,00 z³
940,00 z³
940,00 z³
980,00 z³
1.060,00 z³
Trzy osie
950,00 z³
1.000,00 z³
1.050,00 z³

Inny system zawieszenia osi
jezdnych

Rok produkcji
po 1992

Rok produkcji
do 1992 w³¹cznie

Rok
produkcji
po 1992

770,00 z³
810,00 z³
850,00 z³

850,00 z³
890,00 z³
940,00 z³

810,00 z³
850,00 z³
890,00 z³

850,00 z³
890,00 z³
890,00 z³
910,00 z³
1.000,00 z³

940,00 z³
980,00 z³
1.130,00 z³
1.130,00 z³
1.490,00 z³

890,00 z³
940,00 z³
1.120,00 z³
1.120,00 z³
1.480,00 z³

910,00 z³
960,00 z³
1.000,00 z³

1.050,00 z³
1.100,00 z³
1.150,00 z³

1.000,00 z³
1.050,00 z³
1.130,00 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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7. Autobusy, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
Iloæ miejsc
mniej ni¿ 30 miejsc
równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

Stawka
Rok produkcji do 1992 w³¹cznie
1.060,00 z³
1.360,00 z³

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2370

Rok produkcji po 1992
980,00 z³
1.280,00 z³

3. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.

UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Gminy Wicko
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 5,
6, 7 i 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón.
zm.), Rada Gminy Wicko uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹:
1. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,51 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 15,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) od budynków letniskowych bêd¹cych w³asnoci¹
osób fizycznych nie zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ wykorzystywanych na potrzeby w³asne
w³aciciela  5,78 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) od gara¿y wolno stoj¹cych  5,78 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
g) od budynków gospodarczych bêd¹cych w³asnoci¹
osób fizycznych  3,36 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
h) pozosta³ych 5,78 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
2. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,62 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych  0,12 z³ od 1 m2 powierzchni.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot

2371
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Gminy Wicko
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci w
2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón.
zm.) Rada Gminy uchwala nastêpuj¹ce zwolnienia w podatku od nieruchomoci.
§1
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
a) grunty i budynki przeznaczone na wietlice wiejskie,
sportu, kultury i rekreacji, stra¿y po¿arnych, bêd¹ce
w³asnoci¹ gminy lub przejête przez gminê w formie u¿yczenia,
b) grunty, budynki mieszkalne i gospodarcze bêd¹ce
w³asnoci¹ gminy a oddane w u¿ytkowanie osobom
fizycznym na podstawie umowy najmu lub dzier¿awy  zwolnienie nie dotyczy budynków wykorzystywanych na dzia³alnoæ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena.
c) pozosta³e grunty i budynki bêd¹ce w³asnoci¹ gminy
d) budynki gospodarcze nieu¿ytkowane po by³ych indywidualnych gospodarstwach rolnych bêd¹ce w³asnoci¹ emerytów i rencistów w wieku powy¿ej 60
lat, zamieszkuj¹cych samodzielnie  zwolnienie nie
dotyczy budynków wykorzystywanych na dzia³alnoæ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub
lena.
Wskazany wiek dotyczy obojga ma³¿onków.
c) budowle stanowi¹ce w³asnoæ gminy.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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§3

2373

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomoci od 1 stycznia 2003 r.

UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Gminy Wicko
z dnia 12 grudnia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot

2372
UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Gminy Wicko
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie okrelenia wysokoci op³aty targowej na terenie Gminy Wicko na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 15,
16, i 19 pkt 1a, 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84
z pón. zm.) Rada Gminy Wicko uchwala, co nastêpuje:
§1

w sprawie ustalenia wysokoci podatku od posiadania
psa na 2003 rok.

Op³atê targow¹ pobiera siê w wysokoci 30.00 z³ za
ka¿dy dzieñ.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
art. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón.
zm.) Rada Gminy Wicko uchwala, co nastêpuje:

§2

§1
Podatnikami podatku od posiadania psów s¹ osoby
fizyczne posiadaj¹ce psy na terenie Gminy Wicko.

1. Do poboru op³aty targowej upowa¿nia siê so³tysów
oraz inne osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia.
2. Op³atê targow¹ mo¿na uiszczaæ bezporednio w kasie
Urzêdu Gminy lub u so³tysa.
3. Inkasentom op³aty targowej przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 20% zainkasowanej kwoty.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§2
Podatek wynosi rocznie od drugiego i ka¿dego nastêpnego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu 25,00 z³.
§3
Podatku od posiadania psów nie pobiera siê od osób
fizycznych posiadaj¹cych jednego psa.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot

§4
1. Podatek p³atny jest bez wezwania w terminie do dnia
30 czerwca danego roku lub w ci¹gu dwóch tygodni
od dnia wejcia w posiadanie psa.
2. Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w § 2, je¿eli osoba wes z³a w posiadanie psa po
dniu 30 czerwca roku podatkowego.
3. Do poboru podatku zobowi¹zuje siê so³tysów.
4. Za pobór podatku od psów przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 30% zainkasowanego podatku.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot

2374
UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Gminy Wicko
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³aty miejscowej pobieranej od osób przebywaj¹cych okresowo na terenie
miejscowoci Nowêcin i ¯arnowska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
art. 17 i 19 pkt 1b, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U z 2002 r. Nr 9 poz. 84
z pón. zm.) Rada Gminy Wicko uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W miejscowociach Nowêcin i ¯arnowska pobieraæ siê
bêdzie op³atê miejscow¹ od osób fizycznych przebywaj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê w celach wypoczynkowych,zdrowotnych,szkoleniowych lub turystycznych za
ka¿dy dzieñ pobytu.
2. Zwalnia siê z op³aty miejscowej mieszkañców gminy
Wicko.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2374, 2375, 2376
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§2
Ustala siê wysokoæ op³aty miejscowej za ka¿dy dzieñ
pobytu:
a) od dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê po 0,80 z³,
b) od pozosta³ych osób po 1,60 z³.
§3
1. Do poboru op³aty miejscowej zobowi¹zuje siê:
a) so³tysów,
b) kierowników orodków wczasowych,
c) osoby fizyczne prowadz¹ce wynajem pokoi gocinnych, domków letniskowych i pól namiotowych,
d) inne osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.
2. Op³atê nale¿y uiciæ u inkasenta w dniu przybycia.
3. Za inkaso op³aty miejscowej przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 20% za inkasowanej kwoty.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot

2375

4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych,w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1.678,00 z³,
b) powy¿ej 36 ton  2.207,00 z³,
5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt
5 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton (z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego)  1.000,00 z³,
6) od przyczepy lub naczepy, 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), w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1.118,00 z³,
b) powy¿ej 36 ton  1.472,00 z³,
7) od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych, w zale¿noci od liczby
miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  1.000,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.400,00 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku od rodków
transportowych od 1 stycznia 2003 r.

UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Gminy Wicko
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 8,
10 i 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón.
zm.) Rada Gminy Wicko uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy:
1) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, w
zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  500,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  900,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.000,00 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 w pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton  2.124,00 z³,
3) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton  1.200,00 z³,

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot
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UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Gminy Wicko
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od rodków transportowych w 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) 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 z pón.
zm.) Rada Gminy uchwala nastêpuj¹ce zwolnienia w podatku od rodków transportowych.
§1
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych:
rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do
akcji ratowniczych, za wyj¹tkiem okrelonych w art. 8
pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
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jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot
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UCHWA£A Nr III/18/2002
Rady Gminy Wicko
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia obowi¹zuj¹cych wzorów formularzy informacji podatkowych i deklaracji podatkowych
dotycz¹cych podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego.
Na podstawie art. 6 ust. 6, ust. 9 i ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U.z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.), art. 6a ust. 5,
ust. 8 i ust. 11 ustawy z dnia 11 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1983 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.)
oraz art. 6 ust. 2, ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)
Rada Gminy Wicku uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê ni¿ej wymienione wzory formularzy informacji podatkowych i deklaracji podatkowych obowi¹zuj¹ce dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie maj¹cych osobowoci
prawnej bêd¹cych podatnikami podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego, w zwi¹zku z posiadaniem nieruchomoci po³o¿onych na terenie gminy
Wicko:

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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1. Informacja o nieruchomociach i obiektach budowlanych  dla osób fizycznych, podatników podatku od
nieruchomoci  za³¹cznik Nr 1*.
2. Deklaracja na podatek od nieruchomoci  dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej, podatników podatku od nieruchomoci  za³¹cznik Nr 2*.
3. Informacja o gruntach  dla osób fizycznych, podatników podatku rolnego  za³¹cznik Nr 3*.
4. Deklaracja na podatek rolny  dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie posiadaj¹cych
osobowoci prawnej, podatników podatku rolnego 
za³¹cznik Nr 4*.
5. Informacja o lasach  dla osób fizycznych, podatników
podatku lenego  za³¹cznik Nr 5*.
6. Deklaracja na podatek leny  dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie posiadaj¹cych
osobowoci prawnej, podatników podatku od lenego  za³¹cznik Nr 6*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego. Z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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