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2378
UCHWA£A Nr III/11/02
Rady Gminy w Cewicach
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 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.) oraz art. 5 i 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy Cewice
uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomoci po³o¿onych na terenie Gminy Cewice wynosz¹:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,48 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  16,30 z³,
3) 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,

4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ
zdrowotnych od 1m2 powierzchni u¿ytkowej  3,46 z³,
5) od pozosta³ych budynków od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,71 z³,
6) od budowli  2% ich wartoci ustalonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych
7) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni  0,60 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne, lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 
3,17 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,10 z³,
§2
Wzory formularzy  deklaracji niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci stanowi¹ za³¹czniki Nr 1 i 2 do Uchwa³y*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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§4
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy w Cewicach nr XLII/
276/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2002
rok.
§5
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
A. Nowak

2379
UCHWA£A Nr III/12/02
Rady Gminy Cewice
z dnia 12 grudnia 2002 r.

sentom przys³ugiwaæ bêdzie wynagrodzenie w wysokoci 10% od zainkasowanej kwoty.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§9
Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 10
Z dniem 31 grudnia 2002 r. traci moc uchwa³a Nr XLII/
278/2001 z dnia 20 listopada 2001 r.
§ 11
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
A. Nowak

w sprawie ustalenia wysokoci podatku od posiadania
psów na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.) oraz 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 Cewice uchwala,
co nastêpuje:
§1
Przedmiotem opodatkowania jest posiadanie psa przez
osoby fizyczne zamieszka³e na terenie Gminy Cewice.
§2
Roczna stawka podatku od posiadania psów wynosi
na terenie Gminy Cewice 22,00 z³ od ka¿dego psa podlegaj¹cemu opodatkowaniu.
§3
Ewidencja psów do celów poboru podatku od posiadanych psów zaktualizowana zostanie na podstawie wykazów psów sporz¹dzonych przez so³tysów, Zarz¹dy
Spó³dzielni Mieszkaniowych i Zarz¹dy Wspólnot Mieszkaniowych lub innych administratorów budynków.
§4
Obni¿a siê do kwoty 11,00 z³ uchwalon¹ przez Radê
Gminy stawkê podatku od posiadania psów dla emerytów i rencistów, z zastrze¿eniem, ¿e ulga przys³uguje z
tytu³u posiadania jednego psa.
§5
Podatek p³atny jest bez wezwania z góry za rok podatkowy, w terminie do dnia 15 maja danego roku, lub w
terminie 14 dni od daty zaistnienia obowi¹zku podatkowego.
§6
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawek okrelonych w § 2 i 4, je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa
po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§7
Zarz¹dza siê pobór podatku w formie inkasa. Inkasentami podatku od posiadania psów bêd¹ so³tysi i Przewodnicz¹cy Rady Osiedla Na Skarpie w Siemirowicach. Inka-

2380
UCHWA£A Nr III/13/02
Rady Gminy Cewice
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³aty targowej na terenie Gminy Cewice na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.) oraz art. 15, 16 i 19 pkt 1 a, 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 Cewice
uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³atê targow¹ ustala siê za ka¿dy dzieñ w kwocie:
a) z rêki, kosza, wiadra, skrzynki, stolika, ma³ego taboretu  2,00 z³,
b) ze sto³u przenonego, z ziemi  6,00 z³,
c) z pojazdów wszelkich  10,00 z³.
§2
1. Pobór op³aty targowej nastêpuje w formie inkasa.
2. Do poboru op³aty targowej upowa¿nia siê so³tysów
oraz referenta do spraw wymiaru nale¿noci podatkowych.
3. Op³atê targow¹ mo¿na uiszczaæ bezporednio w kasie
Urzêdu Gminy.
4. Inkasentom op³aty targowej przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 30% zainkasowanej kwoty.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci mieszkañców
gminy w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Cewice Nr XLIII/285/
01 z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci op³aty targowej na terenie Gminy Cewice na 2002 rok.
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§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
A. Nowak

2381
UCHWA£A Nr III/14/02
Rady Gminy w Cewicach
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawa do obni¿enia podatku rolnego na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), art. 6 ust 1, 2 i 3 oraz art. 6a ust.
11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U.z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pón. zm.) Rada Gminy
Cewice uchwala, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za trzy kwarta³y 2002 r. okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 31 padziernika 2002 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2002 r. (MP Nr 51, poz. 733) na kwotê 33, 45 z³ za 1
kwintal obni¿a siê do kwoty 32,70 z³ za 1 kwintal jako
podstawa do ustalenia podatku rolnego na 2003 rok.
§2
Wzory formularzy  deklaracji niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku rolnego stanowi¹ za³¹czniki Nr 1 i 2
do Uchwa³y*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjêty.
§5
Z dniem 31 grudnia 2002 r. traci moc uchwa³a Nr XLII/
277/2001 z dnia 20 listopada 2001 r.
§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
A. Nowak

2382
UCHWA£A Nr III/15/02
Rady Gminy Cewice
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10 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 Cewice
uchwala, co nastêpuje:
§1
I. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Cewice:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton, w zale¿noci od
dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu wyprodukowanych przed 2000 rokiem b¹d nie posiadaj¹cych katalizatora:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
615,00 z³
2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
1.025,00 z³
3) powy¿ej 9 ton
1.230,00 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
1) pojazd posiadaj¹cy dwie osie:
a) od nie mniej ni¿ 12 ton lecz mniej ni¿ 13 ton
126,00 z³
b) od nie mniej ni¿ 13 ton lecz mniej ni¿ 14 ton
349,00 z³
c) od nie mniej ni¿ 14 ton lecz mniej ni¿ 15 ton
491,00 z³
d) od nie mniej ni¿ 15 ton lecz mniej ni¿ 18 ton
1.111,00 z³
2) pojazd posiadaj¹cy trzy osie:
a) od nie mniej ni¿ 15 ton lecz mniej ni¿ 17 ton
219,00 z³
b) od nie mniej ni¿ 17 ton lecz mniej ni¿ 19 ton
450,00 z³
c) od nie mniej ni¿ 19 ton lecz mniej ni¿ 21 ton
584,00 z³
d) od nie mniej ni¿ 21 ton lecz mniej ni¿ 23 tony
900,00 z³
e) od nie mniej ni¿ 23 tony lecz mniej ni¿ 26 ton
1.399,00 z³
3) pojazd posiadaj¹cy cztery osie i wiêcej:
a) od nie mniej ni¿ 23 tony lecz mniej ni¿ 25 ton
592,00 z³
b) od nie mniej ni¿ 25 ton lecz mniej ni¿ 27 ton
925,00 z³
c) od nie mniej ni¿ 27 ton lecz mniej ni¿ 29 ton
1.468,00 z³
d) od nie mniej ni¿ 29 ton lecz mniej ni¿ 32 ton
2.177,00 z³
3. Od ci¹gników siod³owych lub 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, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów:
1) od 3,5 tony do 7 ton w³¹cznie
554,00 z³
2) powy¿ej 7 ton do 9 ton w³¹cznie
759,00 z³
3) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
820,00 z³
4. Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów:
1) zespó³ pojazdów posiadaj¹cy dwie osie:
a) od nie mniej ni¿ 12 ton lecz mniej ni¿ 18 ton
34,00 z³
b) od nie mniej ni¿ 18 ton lecz mniej ni¿ 25 ton
426,00 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2382, 2383, 2384

 4800 

c) od nie mniej ni¿ 25 ton lecz mniej ni¿ 31 ton
816,00 z³
d) od nie mniej ni¿ 31 ton lecz mniej ni¿ 40 ton
1.720,00 z³
2) zespó³ pojazdów posiadaj¹cy trzy osie:
a) od nie mniej ni¿ 36 ton lecz mniej ni¿ 40 ton
1.492,00 z³
b) od nie mniej ni¿ 40 ton lecz mniej ni¿ 44 tony
2.207,00 z³
5. Od przyczep lub 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, w zale¿noci od dopuszczalnej
masy ca³kowitej zespo³u pojazdów:
1) od 7 ton do 9 ton w³¹cznie
256,00 z³
2) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
513,00 z³
6. Od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów:
1) pojazdy jednoosiowe:
a) od nie mniej ni¿ 12 ton lecz mniej ni¿ 18 ton
23,00 z³
b) od nie mniej ni¿ 18 ton lecz mniej ni¿ 25 ton
284,00 z³
c) od nie mniej ni¿ 25 ton lecz mniej ni¿ 28 ton
498,00 z³
2) pojazdy dwuosiowe:
a) od nie mniej ni¿ 23 tony lecz mniej ni¿ 28 ton
275,00 z³
b) od nie mniej ni¿ 28 ton lecz mniej ni¿ 33 tony
755,00 z³
c) od nie mniej ni¿ 33 tony lecz mniej ni¿ 38 ton
1.146,00 z³
d) od nie mniej ni¿ 38 ton lecz mniej ni¿ 44 tony
1.509,00 z³
3) pojazdy trzyosiowe:
a) od nie mniej ni¿ 36 ton lecz mniej ni¿ 38 ton
836,00 z³
b) od nie mniej ni¿ 38 ton lecz mniej ni¿ 44 tony
1.136,70 z³
7. Od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
1.230,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.538,00 z³
II. Okrela siê stawki podatku od rodków transportowych, o których mowa w ust. I pkt 1. wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych b¹d¿ starszych i posiadaj¹cych katalizator:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
461,00 z³
2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
769,00 z³
3) powy¿ej 9 ton
974,00 z³
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci mieszkañców gminy w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjêty.

§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
A. Nowak

2383
UCHWA£A Nr III/16/02
Rady Gminy Cewice
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej 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.
18 i 19 pkt 1d 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 Cewice uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê w Gminie Cewice op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o
op³acie skarbowej:
1. Za sporz¹dzenie testamentu:
 w siedzibie urzêdu 20 z³,
 poza siedzib¹ 50 z³,
2. Za wydanie z planu zagospodarowania przestrzennego:
 wypisu za ka¿d¹ rozpoczêt¹ stronê formatu A-4 
20 z³,
 wyrysu za ka¿d¹ stronê formatu A-4  30 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci mieszkañców
gminy w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§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
A. Nowak

2384
UCHWA£A Nr III/17/02
Rady Gminy Cewice
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na
rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz 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 Cewice

Poz. 2384, 2385, 2386, 2387
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ustala nastêpuj¹ce zwolnienia w podatku od nieruchomoci:
§1
I. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci, budowle lub ich czêci oraz grunty:
1) wykorzystywane do bezp³atnego u¿ytkowania w zamian za przekazanie gospodarstwa rolnego na rzecz
Skarbu Pañstwa (rencistówki i siedliska).
2) wykorzystywane wy³¹cznie na cele dzia³añ ratowniczo-ganiczych, ogólnodostêpnej dzia³alnoci sportowej, ogólnodostêpnej dzia³alnoci kulturalnej.
3) wykorzystywane na cele statutowe realizowane przez
gminne jednostki organizacyjne,
4) zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
II. Zwalnia siê budowle lub ich czêci s³u¿¹ce wy³¹cznie
do oczyszczania cieków socjalno-bytowych.
§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
A. Nowak

2385
UCHWA£A Nr III/18/02
Rady Gminy w Cewicach
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie przyjêcia wzorów formularzy  deklaracji niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), art. 6 ust. 9 Ustawy z dnia z dnia
30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r.
Nr 200 poz. 1682) Rada Gminy Cewice uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzory formularzy  deklaracji niezbêdnych
do wymiaru i poboru podatku lenego, które stanowi¹
za³¹czniki Nr 1 i 2 do Uchwa³y*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjêty.
§5
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
A. Nowak
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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2386
UCHWA£A Nr III/17/02
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
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. z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) art. 6a, ust. 11 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. Nr 94 z 1993 r. ze
zm.) oraz art. 6 ust. 6, ust. 9 pkt 1 ust. 13 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. (t.j. Dz. U. Nr 9 z 2002 r. poz. 84) i art. 6
ust. 2 ust. 5 pkt 1 ust. 9 ustawy z 30 padziernika 2002 r.
o podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682) Rada Miejska
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 Burmistrzowi Dzierzgonia.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Procyk

2387
UCHWA£A Nr III/18/02
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia 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 1996 r. Nr 13,
poz. 74 ze zm.), art. 5, ust. 1 i art. 7, ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w
nastêpuj¹cej wysokoci:
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miejskim.
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1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1m2 powierzchni u¿ytkowej  0,49 z³.
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 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  15,90 z³.
3. Od 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,50 z³.
4. Zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³.
5. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,40 z³.
6. Od budowli 2% ich wartoci.
7. Od 1m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,56 z³,
b) pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni 
3,16 z³,
c) od gruntów pozosta³ych  0,15 z³,
§2
Obni¿a siê stawkê podatku od nieruchomoci wymienionych w § 1 pkt 5 bêd¹ce w³asnoci¹ emerytów i rencistów do kwoty 3,- z³ za 1m2 powierzchni u¿ytkowej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Dzierzgonia.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Dzierzgoniu Nr
XXXII/198/2001 z dnia 06 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci na rok 2002.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Procyk

§2
Podatek nale¿y uiszczaæ w kasie Urzêdu Miejskiego
w Dzierzgoniu do dnia 30 czerwca ka¿dego roku lub w
ci¹gu 14-tu dni od dnia wejcia w posiadanie psa.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Dzierzgonia.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Dzierzgoniu Nr
XXXII/201/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2002.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Procyk

2389
UCHWA£A Nr III/20/02
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr
13, poz. 74 ze zm.) i art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 ze zm.) Rada Miejska uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od osób fizycznych lub prawnych dokonuj¹cych sprzeda¿y na
targowiskach w Dzierzgoniu w nastêpuj¹cych wysokociach:
Przy sprzeda¿y:
a) ze stoiska otwartego (zadaszonego)
- 18,00 z³
b) ze stoiska otwartego (bez zadaszenia)
- 11,00 z³
c) na targowisku rolniczym
- 11,00 z³
§2

2388
UCHWA£A Nr III/19/02
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 1996 r. Nr
13, poz. 74 ze zm.) art. 13 i 14 ustawy z 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 ze
zm.) Rada Miejska uchwala co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê stawkê podatku od posiadania psów z kwoty
50,00 z³ do kwoty 35,00 z³ od jednego psa.

Op³atê targow¹ pobiera ustanowiony inkasent w formie gotówkowej za pokwitowaniem.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXII/200/2001 Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Procyk

Poz. 2390, 2391, 2392, 2993
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§3

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

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Korkosz

w sprawie obni¿enia ceny ¿yta do ustalenia podstawy
obliczania podatku rolnego na 2003 rok na terenie gminy Gniewino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 ze zm.) Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê cenê skupu ¿yta jako podstawê do obliczania podatku rolnego na 2003 rok do wysokoci 26,76 z³
za 1 kwintal.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Korkosz

2392
UCHWA£A Nr 12/II/2002
Rady Gminy Gniewino
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 13 i art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z póniejszymi zmianam) Rada
Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê roczn¹ podatku od posiadania psów
w gminie Gniewino w wysokoci:
 35 z³ z tytu³u posiadania jednego psa
 35 z³ z tytu³u równoczesnego posiadania drugiego i ka¿dego nastêpnego psa

2391

§2

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

1. Podatek reguluje siê z góry bez wezwania w termninie
do dnia 31 marca 2003 r., a gdy podatnik naby³ psa po
tym terminie, w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty jego
nabycia, je¿eli poprzedni posiadacz podatku nie op³aci³.
2. Podatek za psa nabytego po 30 czerwca wp³aca siê w
po³owie wysokoci ustalonej w § 1, je¿eli nie uregulowa³ go poprzedni w³aciciel.

w sprawie wysokoci op³at lokalnych w gminie Gniewino na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz 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 ze zm.) Rada Gminy Gniewino
uchwala, co nastêpuje;
§1
1. Ustala siê op³atê targow¹ w gminie Gniewino w wysokoci 50 z³ dziennie.
2. Op³atê nale¿y wnosiæ na rachunek bankowy Urzêdu
Gminy w PKO BP S.A. OC/Wejherowo Ekspozytura
Gniewino Nr 52 10201912-102451126 nie póniej ni¿
w dniu sprzeda¿y, przed jej rozpoczêciem.
3. Otrzymany bankowy dowód wp³aty jest jedynym dowodem wniesienia op³aty.
§2
1. Wprowadza siê w gminie Gniewino op³atê administracyjn¹;
 za wydawane wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci
175 z³ za jeden komplet wy¿ej wymienionych dokumentów
2. Op³atê administracyjn¹ nale¿y wp³acaæ na rachunek
bankowy Urzêdu Gminy w PKO BP S.A OC/Wejherowo Ekspozytura Gniewino Nr 52 10201912-102451126.

§3
Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa przez wyznaczonych inkasentów- so³tysów lub
bezporednie wp³aty na rachunek Urzêdu Gminy w PKO
BP S.A. OC/Wejherowo Ekspozytura w Gniewinie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Korkosz

2393
UCHWA£A Nr 13/II/2002
Rady Gminy Gniewino
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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 2393, 2394
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stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) Rada Gminy Gniewino
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie Gminy Gniewino nastêpuj¹ce
stawki podatku od nieruchomoci:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0, 45 z³.
2. Od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  17,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budynków gospodarczych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  8,00 z³.
4. Od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych, od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  1,70 z³.
5. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci, od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  4,50 z³.
6. Od budowli od ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych  2%.
7. Od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
do ewidencji gruntów i budynków  0,55 z³,
b) od pozosta³ych gruntów  0,10 z³.
8. Od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, gruntów zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³.
§2
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
a) zak³ady bud¿etowe i instytucje kultury od nieruchomoci wykorzystywanych na potrzeby ich statutowej
dzia³alnoci, z wyj¹tkiem pomieszczeñ i gruntów zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
b) urz¹dzenia oraz obiekty wodno-kanalizacyjne wykorzystywane w celu realizacji zadañ statutowych gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Korkosz

2394
UCHWA£A Nr 14/II/2002
Rady Gminy Gniewino
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 ze zm.) Rada Gminy Gniewino uchwala, co
nastêpuje:

§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych jak ni¿ej:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  400 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
2. Od samochodów 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
 1.100 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton  1.600 z³.
3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
 1.100 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 29 ton
 1.600 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton  2.130 z³.
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton  400 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  600 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  800 z³.
5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton 
1.000 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton 
1.700 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton  2.210 z³.
6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹,
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton 
1.200 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton 
1.344 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton  1.678 z³.
7. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego  200 z³.
8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton 
300 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton 
750 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton  850 z³.
9. Od przyczep lub naczep 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 
300 z³,

Poz. 2394, 2395, 2396, 2397
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b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  500 z³,
 o liczbie osi  dwie  1.120 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.480 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.110 z³.
10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  800 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.000 z³.
§2
Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4,7 i 10 posiadaj¹cych katalizatory, stawki podatku obni¿a siê i okrela
w wysokoci:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  350 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  550 z³,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  750 z³.
2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton  350 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  550 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  750 z³.
3. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  750 z³,
b) równej i wy¿szej ni¿ 30 miejsc  950 z³.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Korkosz

2395
UCHWA£A Nr 15/II/2002
Rady Gminy Gniewino
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr
94 poz. 431 z pón. zm.) Rada Gminy Gniewino uchwala,
co nastêpuje:
§1

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Korkosz

2396
UCHWA£A Nr 16/II/2002
Rady Gminy Gniewino
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru deklaracji 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 pón. zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz U. z 1993r Nr
94 poz. 431 z pón. zm.) Rada Gminy Gniewino uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzór deklaracji na podatek rolny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó³ek nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych stanowi¹cy za³¹cznik do Uchwa³y*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Korkosz

2397
UCHWA£A Nr 17/II/2002
Rady Gminy Gniewino
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru informacji w sprawie podatku lenego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30
padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr
200 poz. 1682) Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku lenego
dla osób fizycznych stanowi¹cy za³¹cznik do Uchwa³y*.
§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³o-

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Korkosz

*) Za³¹cznika nie publikuje siê. Druk dostêpny jest w Urzêdzie Gminy.

*) Za³¹cznika nie publikuje siê. Druk dostêpny jest w Urzêdzie Gminy.

Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku rolnego
dla osób fizycznych stanowi¹cy za³¹cznik do Uchwa³y*.
§2

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 4806 

Poz. 2398, 2399, 2400, 2401

2398

2400

UCHWA£A Nr 18/II/2002
Rady Gminy Gniewino
z dnia 12 grudnia 2002 r.

UCHWA£A Nr 20/II/2002
Rady Gminy Gniewino
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie okrelenia wzoru deklaracji na podatek leny.

w sprawie w sprawie okrelenia wzoru deklaracji 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 pón. zm.) oraz 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr
200, poz. 1682) Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy Gniewino
uchwala, co nastêpuje:

§1

§1

Ustala siê wzór deklaracji na podatek leny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó³ek, nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych oraz jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa stanowi¹cy za³¹cznik do Uchwa³y*.

Ustala siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa,
a tak¿e jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe stanowi¹cy za³¹cznik
do Uchwa³y*.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczaca
Rady Gminy
M. Korkosz

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Korkosz

2399
UCHWA£A Nr 19/II/2002
Rady Gminy Gniewino
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy Gniewino
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzór formularza w sprawie informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych stanowi¹cy za³¹cznik do Uchwa³y*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Korkosz

2401
UCHWA£A Nr II/22/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoci op³at administracyjnych.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) art. 18 i art. 19, pkt 1 lit. d i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz.
1683), Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ op³at administracyjnych za nastêpuj¹ce czynnoci urzêdowe:
1. Wydanie wypisów, wyrysów oraz opinii z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  70,00 z³.
2. Uzgodnienie i opiniowanie wszelkich sieci i przy³¹czy
liniowych  70,00 z³.
3. Op³ata za sporz¹dzenie testamentu przez Wójta lub
Sekretarza:
a) w Urzêdzie Gminy  70 z³,
b) poza Urzêdem Gminy  100 z³.
§2
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w kasie Urzêdu Gminy Karsin.

*) Za³¹czników nie publikuje siê. Druki dostêpne s¹ w
Urzêdzie Gminy.

*) Za³¹cznika nie publikuje siê. Druk dostêpny jest w Urzêdzie Gminy.
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2403

Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Karsinie Nr XXXIV/
243/2001 z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie wysokoci
op³at administracyjnych.

UCHWA£A Nr 20/IV/2002
Rady Gminy Krokowa
z dnia 12 grudnia 2002 r.

§4

w sprawie ustalenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2003 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski

2402
UCHWA£A Nr 19/IV/2002
Rady Gminy Krokowa
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia ceny 1 q ¿yta przyjmowanej jako
podstawê obliczania podatku rolnego w roku 2003 na
obszarze gminy Krokowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 6, ust. 1, art. 6 a, ust. 11
ustawy z dnia 10 padziernika 2002 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) oraz Komunikatu Prezesa G³ównego Urzedu Statystycznego z dnia 30 padziernika 2002 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2002 r. (M. P. Nr 51, z 2002 r.
poz. 733), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê cenê 1 q ¿yta przyjmowanej jako podstawê
obliczania podatku rolnego w 2003 r. na obszarze gminy
Krokowa w wysokoci 30 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Krokowa nr 236/
XXXVIII/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 q ¿yta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bia³k

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984) w zwi¹zku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy Uchwa³a, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w 2003 r. w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie  493,40 z³,
b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie  822,40 z³,
c) powy¿ej 9 t, a poni¿ej 12 t  986, 90 z³.
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t  1883,30 z³.
3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów: od 3,5 t i poni¿ej 12 t  1151,40 z³.
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 t. do 36 t. w³¹cznie 
1455,70 z³,
b) powy¿ej 36 t  1883, 30 z³.
5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 t i poni¿ej 12 t  450 z³ z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego.
6. Od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton do 36 ton  600 z³,
b) powy¿ej 36 t  1.100 z³,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy ³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
7. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  1151,40 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1455,70 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a nr 239/XXXVIII/2001Rady Gminy
Krokowa z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie podatków
i op³at lokalnych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2403, 2404
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§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bia³k

2404
UCHWA£A Nr 21/IV/2002
Rady Gminy Krokowa
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr . 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984) oraz na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci za 1 m2
powierzchni u¿ytkowej w nastêpuj¹cych wysokociach:
1. Budynki mieszkalne lub ich czêci  0,40 z³.
2. Budynki lub ich czêci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci:
a) handlowej  13, 62 z³,
b) us³ugowo  rzemielniczej  10,20 z³.
3. Budynki lub ich czêci zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym  6, 34 z³.
4. Budynki zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,46 z³.
5. Pozosta³e budynki lub ich czêci:
a) domki letniskowe, campingowe, rekreacyjne 
5,78 z³,
b) inne  2, 97 z³,
c) zwalnia siê z p³atnoci podatku wymienionego w pkt
5b emerytów i rencistów, którzy otrzymuj¹ rentê lub
emeryturê z ubezpieczenia spo³ecznego rolników.
6. I. Budowle  2% ich wartoci.
II. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci ruroci¹gi
i przewody sieci rozdzielczej gazów, ciep³a i wody
oraz budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania cieków stanowi¹ce w³asnoæ gminy Krokowa.
7. Od 1m 2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  0,52 z³,
b) pozosta³ych  0,08 z³ .
8. Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha  3,00 z³.
§2
1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 20,00 z³.
2. Podatek od posiadania psów p³atny jest w terminie do

15 maja 2003 r. u inkasenta lub w terminie jednego
miesi¹ca od daty nabycia psa w kasie Urzêdu Gminy
Krokowa.
3. Wy¿ej wymienione podatki trafiaj¹ do kasy so³ectw, na
terenie których zosta³y zebrane.
§3
1. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej w wysokoci 20,00 z³.
2. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej dla osób
handluj¹cych tylko runem lenym 2 z³.
3. Op³ata targowa p³atna jest u inkasenta niezw³ocznie
po rozpoczêciu dzia³alnoci gospodarczej podlegaj¹cej tej op³acie.
§4
1. Ustala siê stawki op³aty miejscowej na jeden dzieñ
pobytu w miejscowociach Dêbki i Bia³ogóra w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) od osób doros³ych  1,20 z³,
b) od dzieci do lat 15 oraz emerytów i rencistów 
0,60 z³.
2. Zobowi¹zuje siê do obliczania i poboru op³aty miejscowej w³acicieli, posiadaczy i u¿ytkowników (lub
upowa¿nione przez nich osoby) hoteli, moteli, pensjonatów, domów wczasowych, wypoczynkowych lub wycieczkowych, schronisk, kempingów, pól biwakowych
i namiotowych lub innych podobnych obiektów us³ugowych i mieszkalnych, w których przebywaj¹ czasowo osoby podlegaj¹ce op³acie oraz so³tysów lub inne
osoby wskazane przez Wójta Gminy i wp³acenia tej
op³aty do kasy Urzêdu Gminy w terminie do 10 dnia
nastêpnego miesi¹ca.
§5
1. Ustala siê stawki op³aty administracyjnej za czynnoci
urzêdowe wykonywane przez organy gminy nie objête ustaw¹ o op³acie skarbowej w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) za sporz¹dzenie testamentu  70 z³,
b) za wydanie zezwoleñ nie objêtych ustaw¹ o op³acie
skarbowej  115 z³,
c) za wydanie zawiadczeñ nie objêtych przepisami o
op³acie skarbowej oraz za uzgodnienia dokumentacji technicznej  70 z³,
d) za sporz¹dzenie wyrysów i wypisów z planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowañ
urbanistycznych do w/w wyrysów i wypisów 
174 z³.
2. Op³ata administracyjna p³atna jest w kasie Urzêdu
Gminy w Krokowej przed wykonaniem czynnoci podlegaj¹cej op³acie.
§6
1. Inkasentami podatków i op³at lokalnych okrelonych
w uchwale s¹ so³tysi wsi lub inne osoby wyznaczone
przez Wójta Gminy.
2. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 5%
podatków i op³at lokalnych, o których mowa w ust. 1
pobranych bezporednio przez inkasenta.
§7
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Krokowa Nr 235/
XXXVIII/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych.

Poz. 2404, 2405, 2406, 2407, 2408
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bia³k

1. Zatwierdza wzór formularza:
a) IR1 Informacja w sprawie podatku rolnego*,
b) DR1 Deklaracja na podatek rolny*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

2405

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bia³k

UCHWA£A Nr 23/IV/2002
Rady Gminy Krokowa
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy dotycz¹cych podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdne do wymiaru i poboru podatku lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z 2002 r.)
Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1
1. Zatwierdza wzór formularza:
a) IL1 Informacja w sprawie podatku lenego,
b) DL1 Deklaracja na podatek leny.*
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bia³k

2407
UCHWA£A Nr 25/IV/2002
Rady Gminy Krokowa
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy dotycz¹cych podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
po. 1591, z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1
1. zatwierdza wzór formularza:
a) IN1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci*,
b) DN1 Deklaracja na podatek od nieruchomoci*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3

2406

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

UCHWA£A Nr 24/IV/2002
Rady Gminy Krokowa
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy dotycz¹cych podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdne do wymiaru i poboru podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz.
272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r.
Nr 81, poz. 875 i z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) Rada Gminy
uchwala co nastêpuje:

*) Wzorów formularzy nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bia³k

2408
UCHWA£A Nr 17/II/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹cych na terenie miasta £eby w roku 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z pón. zm.), Rada Miejska w £ebie
uchwala, co nastêpuje:
*) Wzorów formularzy nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2008, 2009, 2010
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§1

§1

Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na terenie miasta £eby w roku
2003:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  0,60 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  1,70 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych  0,20 z³ od 1m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych oraz zajêtych wy³¹cznie na potrzeby
mieszkalne  0,45z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  14,50 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  6,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie wiadczenia us³ug medycznych  3,46 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych  5,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7.

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki pozosta³e lub ich czêci, zajête na sk³ady opa³u zwi¹zane z funkcjonowaniem mieszkañ,
2) budynki, budowle i grunty bêd¹ce w³asnoci¹ gminy,
nie obci¹¿one prawami osób trzecich,
3) nieruchomoci wykorzystywane na potrzeby Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej,
4) grunty w zarz¹dzie Urzêdu Morskiego, stanowi¹ce obszar pasa technicznego/pla¿a, wydmy/, za wyj¹tkiem
gruntów, na których prowadzona jest dzia³alnoæ gospodarcza,
5) budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ, bêd¹ce w posiadaniu lub trwa³ym zarz¹dzie miejskich jednostek organizacyjnych dotowanych z bud¿etu miasta.
6) czêci budynków mieszkalnych zajête na przedszkola
niepubliczne.

§2
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w £ebie Nr 224/
XXXVI/2001 z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹cych
na terenie miasta £eby w roku 2002.

§2
Traci moc Uchwa³a Nr 225/XXXVI/2001 Rady Miejskiej
w £ebie z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnieñ w
podatku od nieruchomoci.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do zwolnieñ w podatku od
nieruchomoci od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków nale¿nych od
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik

2409
UCHWA£A Nr 18/II/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr
142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 84 z 2002 r. ze zm.) Rada Miejska w £ebie uchwala, co nastêpuje:

2410
UCHWA£A Nr 19/II/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia zasad ustalania i poboru, terminów p³atnoci oraz wysokoci stawek op³aty miejscowej pobieranej od osób przebywaj¹cych okresowo w
celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych
lub turystycznych na terenie miasta £eby w roku 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 1996 r. z pón. zm.), art. 19 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z pón. zm.), oraz rozporz¹dzenia
Nr 4/91 Wojewody S³upskiego w sprawie wykazu miejscowoci w województwie s³upskim, w których pobiera
siê op³atê miejscow¹, ujêtego w wykazie aktów prawa
miejscowego obowi¹zuj¹cych w Woj. Pomorskim (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 22, poz. 70 z 1999 r.) Rada Miejska w £ebie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej pobieranej od osób przebywaj¹cych okresowo w £ebie d³u¿ej
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Poz. 2010, 2411, 2412

ni¿ dobê w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych  za ka¿dy dzieñ pobytu:
a) w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia  w wysokoci
 1,30 z³,
b) w pozosta³ym okresie  w wysokoci  0,60 z³.
§2
Ustalon¹ w § 1 op³atê miejscow¹ pobieran¹ od dzieci,
m³odzie¿y ucz¹cej siê, emerytów, rencistów i ¿o³nierzy
odbywaj¹cych zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ obni¿a siê o
50%.
§3
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze inkasa. Inkasentami s¹ w³aciciele, posiadacze, u¿ytkownicy b¹d kierownicy domów wczasowych, wypoczynkowych, wycieczkowych, hoteli, pensjonatów, pokoi
gocinnych, kempingów, strze¿onych pól biwakowych
lub innych podobnych zak³adów, w których przebywaj¹
wymienione w § 1 osoby.
2. Inkasenci zobowi¹zani s¹ do obliczania i poboru op³aty miejscowej od osób przebywaj¹cych w wymienionych w punkcie 1 obiektach, na drukach kwitariuszy
przychodowych K-103, pobieranych w Ref. Finansowym Urzêdu Miejskiego w £ebie.
3. Za pobór op³aty miejscowej inkasentowi przys³uguje
wynagrodzenie w wysokoci 10% zainkasowanej op³aty.
4. Rozliczenie z zainkasowanych kwot nastêpuje w terminie 7 dni po up³ywie ka¿dego miesi¹ca.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.), Rada Miejska w £ebie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej pobieranej
od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach, gdzie prowadzony jest
handel z rêki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep,
samochodów itp., w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) przy sprzeda¿y:
a) artyku³ów rolnych i owoców runa lenego  z rêki,
kosza, wiadra  5,00 z³ od ka¿dego punktu handlowego,
b) w pozosta³ych przypadkach  25,00 z³ od ka¿dego
punktu handlowego.
§2
Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
Inkasentami s¹ osoby fizyczne, z którymi Burmistrz Miasta £eby zawrze umowy inkasa. Inkasentowi przys³uguje
wynagrodzenie w wysokoci 10% od zainkasowanych
kwot.
§3
Op³ata targowa p³atna jest codziennie w dniach prowadzenia sprzeda¿y okrelonej w § 1. Inkasent zobowi¹zany jest rozliczyæ siê z pobranych kwot op³aty targowej
w terminie do 15-go i 30-go dnia ka¿dego miesi¹ca.

§4

§4

Traci moc uchwa³a Nr 226/XXXVI/2001 Rady Miejskiej
w £ebie z dnia 5 grudnia 2002. w sprawie okrelenia zasad
ustalania i poboru, terminów p³atnoci oraz wysokoci stawek op³aty miejscowej pobieranej od osób przebywaj¹cych okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych
lub turystycznych na terenie miasta £eby w 2002 r.

Traci moc uchwa³a Nr 228/XXXVI/2001 Rady Miejskiej
w £ebie z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia
stawek op³aty targowej, obowi¹zuj¹cych na terenie miasta £eby w roku 2002.
§5

§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.

§6

§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do op³at nale¿nych od 1
stycznia 2003 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do op³at nale¿nych od
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik

2411
UCHWA£A Nr 20/II/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia zasad ustalania i poboru, terminów p³atnoci oraz wysokoci stawek op³aty targowej,
obowi¹zuj¹cych na terenie miasta £eby w roku 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 19 ustawy z dnia 12

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik

2412
UCHWA£A Nr 21/II/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek i terminów p³atnoci podatku od posiadania psów na obszarze miasta
£eby w roku 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2412, 2413

 4812 

poz. 84 z 2002 r. z pón. zm.), Rada Miejska w £ebie uchwala, co nastêpuje:

z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.), Rada Miejska w £ebie
uchwala, co nastêpuje:

§1

§1

Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
na terenie miasta £eby w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od pierwszego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu
29,00 z³,
2) od ka¿dego nastêpnego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu  15,00 z³.

1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie miasta:
1) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w
art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o masie ca³kowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton  515,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton  772,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton 844,00 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o
masie ca³kowitej:
a) od 12 ton do poni¿ej 26 ton 1.442,00 z³,
b) od 26 ton do poni¿ej 29 ton 1.545,00 z³,
c) równej i wy¿szej ni¿ 29 ton 2.188,00 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 1.030,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton1.133,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton 1.236,00 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 36 ton w³¹cznie 1.728,00 z³,
b) powy¿ej 36 ton  2.273,00 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 ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego) 
309,00 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
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 12 ton do poni¿ej 28 ton 501,00 z³,
b) od 28 ton do poni¿ej 33 ton 758,00 z³,
c) od 33 ton do 36 ton w³¹cznie 1.151,00 z³,
d) powy¿ej 36 ton 1.516,00 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 721,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.494,00 z³.
2. Stawki podatku ustalone w ust. 1 pkt 2, 4 i 6 w stosunku do danego rodka transportowego obowi¹zuj¹ niezale¿nie od iloci osi i sposobu ich zawieszenia. Wymienione stawki nie mog¹ byæ ni¿sze od stawek minimalnych okrelonych odpowiednio w za³¹czniku nr 1,
2 i 3 do ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
3. Stawki podatku dla rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych okrela siê w wysokoci:
a) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 1:

§2
Od hodowli psów rasowych ustala siê podatek w wysokoci 6,00 z³. rocznie od ka¿dego psa podlegaj¹cego
opodatkowaniu.
§3
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawek okrelonych w § 1 i 2, je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa
po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§4
Zwalnia siê od podatku od posiadania psów:
1. osoby posiadaj¹ce szczeniêta w wieku do 3-ch miesiêcy.
2. osoby posiadaj¹ce psy w zwi¹zku z wykonywan¹ prac¹ dozorcy nocnego.
§5
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania, w terminie
do dnia 30 czerwca roku podatkowego, lub w ci¹gu 14
dni od wejcia w posiadanie psa.
§6
Traci moc uchwa³a Nr 227/XXXVI/2001 Rady Miejskiej
w £ebie z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek i terminów p³atnoci podatku od posiadania psów na obszarze miasta £eby w roku 2002.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków nale¿nych od
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik

2413
UCHWA£A Nr 22/II/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych, obowi¹zuj¹cych na terenie
miasta £eby w roku 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr
142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.

Poz. 2413, 2414, 2415, 2416
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 lit. a)  463,00 z³,
 lit. b)  669,00 z³,
 lit. c)  741,00 z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 3:
 lit. a)  927,00 z³,
 lit. b)  1.030,00 z³,
 lit. c)  1.133,00 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 5  250,-z³,
d) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 7:
 lit. a)  669,00 z³,
 lit. b)  1.439,00 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 229/XXXVI/2001 Rady Miejskiej
w £ebie z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych,
obowi¹zuj¹cych na terenie miasta £eby w roku 2002.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków nale¿nych od
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik

2414
UCHWA£A Nr 23/II/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku lenym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
30.10.2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682) Rada Miejska w £ebie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku lenego lasy bêd¹ce w³asnoci¹ gminy, nie obci¹¿one prawami osób trzecich.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Pomorskiego i ma zastosowanie do zwolnieñ w podatku lenym od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2415
UCHWA£A Nr 24/II/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia obowi¹zuj¹cych wzorów formularzy informacji podatkowych i deklaracji podatkowych,
dotycz¹cych podatku od nieruchomoci, podatku rolnego oraz 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 (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), art. 4a ust. 5, ust. 8
i ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.) oraz art.
6 ust. 2, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 30 listopada 2002 r. o
podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682) Rada
Miejska w £ebie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê ni¿ej wymienione wzory formularzy informacji podatkowych i deklaracji podatkowych, obowi¹zuj¹ce dla osób fizycznych i osób prawnych bêd¹cych podatnikami podatku od nieruchomoci, podatku rolnego
i podatku lenego, w zwi¹zku z posiadaniem nieruchomoci po³o¿onych na terenie £eby:
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, 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,
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,
podatników podatku lenego  za³¹cznik nr 6*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków nale¿nych od
dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik

2416
UCHWA£A Nr II/10/02
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnieñ od tego podatku.
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 2416, 2417, 2418
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Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85 oraz Nr 200, poz. 1683) oraz 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) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci nale¿nego, od osób fizycznych i prawnych, jednostek
organizacyjnych oraz spó³ek nie maj¹cych osobowoci
prawnej, wymienionych w art. 3 ust. 1 powo³anej na wstêpie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych:
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  1,70 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0,06 z³ od 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych oraz zajêtych wy³¹cznie na potrzeby mieszkalne  0,40 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od czêci budynków mieszkalnych
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  13,85 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  6, 90 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wiadczenia us³ug medycznych 
2,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych  4,53 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
3) a) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
b) od budowli wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludnoci w wodê i zbiorowego odprowadzenia cieków  0,01% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) obiekty przeznaczone na prowadzenie dzia³alnoci kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz obiekty ochotniczych stra¿y po¿arnych, bêd¹ce w ca³oci lub w czêci nadzorowane przez samorz¹d gminy,
2) budynki mieszkalne lub ich czêci zajête wy³¹cznie na
cele mieszkalne emerytów i rencistów samotnie mieszkaj¹cych,
3) grunty emerytów i rencistów przekazane im na w³asnoæ w myl przepisów ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników,
4) budynki gospodarcze zwi¹zane z gospodarstwem domowym osób fizycznych.

§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie pocz¹wszy od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o

2417
UCHWA£A Nr II/11/02
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji
o nieruchomociach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomoci.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 85, Dz. U. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór formularza informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych sk³adanej przez osoby
fizyczne jak w za³¹czniku nr 1* do niniejszej uchwa³y.
§2
Okrela siê wzór formularza deklaracji na podatek od
nieruchomoci sk³adanej przez osoby prawne, jednostki
organizacyjne oraz spó³ki niemaj¹ce osobowoci prawnej, jednostki organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostki organizacyjne Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe, jak w
za³¹czniku nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie pocz¹wszy od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o

2418
UCHWA£A Nr II/12/02
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji
o gruntach i deklaracji na podatek rolny.
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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Poz. 2418, 2419, 2420

Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór formularza informacji o gruntach sk³adanych przez osoby fizyczne jak w za³¹czniku nr 1* do
niniejszej uchwa³y.
§2
Okrela siê wzór formularza deklaracji na podatek rolny sk³adanych przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spó³ki, nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej, jednostki organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostki organizacyjne Lasów
Pañstwowych, jak w za³¹czniku nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie pocz¹wszy od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o

2419
UCHWA£A Nr II/13/02
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leny.
Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682)
Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór formularza informacji o lasach sk³adanej przez osoby fizyczne jak w za³¹czniku nr 1* do niniejszej uchwa³y.
§2
Okrela siê wzór formularza deklaracji na podatek leny sk³adanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spó³ki nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych, a tak¿e jednostki organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa jak w za³¹czniku nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

morskiego i ma zastosowanie pocz¹wszy od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o

2420
UCHWA£A Nr II/14/02
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek, zasad ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci podatku od posiadania psów, a ponadto zarz¹dzenia poboru tego podatku w drodze inkasa, okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnieñ od tego
podatku.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wysokoæ stawki podatku od posiadania
psów w kwocie 26,00 z³. od jednego psa.
2. Opodatkowaniu podlegaj¹ psy w wieku powy¿ej 3 miesiêcy.
3. Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w ust. 1, w przypadku gdy obowi¹zek podatkowy powstaje po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§2
Stawkê podatku okrelonego w § 1 obni¿a siê do kwoty 13,00 z³ od psów bêd¹cych w posiadaniu osób, które
maj¹ ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia spo³ecznego.
§3
Zwalnia siê z podatku od posiadania psów, od jednego psa, osoby, które ukoñczy³y 60 lat i prowadz¹ na terenie gminy samodzielnie gospodarstwo domowe.
§4
1. Podatek od posiadania psów pobiera siê na podstawie imiennych wykazów sporz¹dzonych przez so³tysów.
2. Wzór wykazu, o którym mowa w ust. 1, stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§5
1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w
drodze inkasa.
2. Inkasentami tego podatku ustanawia siê so³tysów.
3. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 10%
od zainkasowanej kwoty podatku.

§4

§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-

Podatek nale¿y uiciæ bez wezwania u inkasenta lub w
kasie Urzêdu Gminy w terminie do dnia 15 marca ka¿dego roku lub w ci¹gu 30 dni od daty wejcia w posiadanie
psa.

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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2420, 2421
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§7

Na podstawie art. 5, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3, art. 14,
art. 15, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.Nr 9 poz. 84 z 2002 r.
z pó.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r.o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z pón.
zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

2. Okrela siê wzory formularzy w sprawach podatku od
nieruchomoci stanowi¹ce za³¹cznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y.
3. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
 nieruchomoci bêd¹ce we w³adaniu gminnych jednostek organizacyjnych, wykorzystane bezporednio na potrzeby dzia³alnoci statutowej,
 obiekty jednostek organizacyjnych faktycznie zagospodarowane (poprzez oddanie do nieodp³atnego
u¿ywania)w roku podatkowym 2003  na dzia³alnoæ
gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z produkcj¹ i obrotem artyku³ami rolnymi  na czas faktycznego wykorzystania nieruchomoci na ten cel,
 obiekty zagospodarowane w roku podatkowym
2003 na uruchomienie dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zatrudnieniem (na okres przynajmniej
1 r.) co najmniej 2 osób w pe³nym wymiarze czasu
pracy,
 obiekty i grunty faktycznie wykorzystane na prowadzenie udokumentowanego obrotu surowcami wtórnymi,
 grunty, budynki i budowle s³u¿¹ce lokalizacji ogólnodostêpnych stacji telefonicznych (kabiny i pó³kabiny telefoniczne),
 grunty, budynki i budowle s³u¿¹ce realizacji statutowych zadañ terenowych jednostek policji,
 wszelkie budowle komunalne stanowi¹ce w³asnoæ
gminy Potêgowo niezale¿nie od stanu w³adania nimi.

§1

§2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie poczynaj¹c od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o

2421
UCHWA£A Nr III/7/2002
Rady Gminy Potêgowo
z 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek podatków i op³at lokalnych
w 2003 r.

1. Ustaliæ wysokoæ stawek podatków od nieruchomoci w nastêpuj¹cy sposób:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,40 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej rocznie,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,75 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej rocznie,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,97 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej rocznie,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych  3,12 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej rocznie,
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,94 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej rocznie, z wyj¹tkiem budynków u¿ytkowanych przez emerytów i rencistów
otrzymuj¹cych swoje wiadczenia z tytu³u pracy w
rolnictwie oraz osób pobieraj¹cych zasi³ek przedemerytalny z tytu³u pracy w rolnictwie, do których
stosuje siê stawkê 2, 90 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej rocznie,
6) od budowli  2% ich wartoci,
7) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,40 z³ od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3, 32 z³ od 1 m2
powierzchni,
c) od pozosta³ych  0,09 z³ od 1 m2 powierzchni.

1. Ustaliæ podatek od posiadania psów w wysokoci 50 z³.
2. Nie podlegaj¹ opodatkowaniu psy utrzymywane w celach innych ni¿ zarobkowa hodowla.
§3
1. Ustaliæ wysokoæ op³aty targowej pobieranej od osób
fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych
prowadz¹cych sprzeda¿ na targowiskach i innych miejscach sprzeda¿y na terenie gminy w wysokoci 15,-z³
dziennie.
Op³ata uiszczona danego dnia obowi¹zuje na terenie
ca³ej gminy.
2. Zwalnia siê z op³aty targowej:
1) osoby/podmioty handluj¹ce na targowisku po³o¿onym na dzia³ce nr 225/1 przy ulicy Targowej w Potêgowie,
2) osoby/podmioty prowadz¹ce handel nieprzetworzonymi produktami rolnym np. rybami, ziemniakami,
warzywami, owocami itp.
§4
Ustaliæ op³atê administracyjn¹ za:
1) sporz¹dzenie testamentu przed Wójtem lub Sekretarzem Gminy w wysokoci 30,-z³,
2) udzielenie na pimie informacji o podmiocie wpisanym
do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w kwocie  10 z³.
§5
Poboru podatków objêtych niniejsz¹ uchwa³¹ od osób
fizycznych dokonuj¹ inkasenci (so³tysi aktualnie lub poprzednio pe³ni¹cy tê funkcjê), którym z tego tytu³u przys³uguje prowizja brutto w wysokoci 10% zainkasowanych kwot.
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Poz. 2421, 2422, 2423
§6

Niniejsza uchwa³a nie narusza uprawnieñ Wójta do stosowania indywidualnych ulg, zwolnieñ i umorzeñ na ogólnych zasadach.
§7
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy.
§8
Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia z moc¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Rêbacz

2422
UCHWA£A Nr III/8/2002
Rady Gminy Potêgowo
z 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych w 2003 r.
Na podstawie art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9 poz. 84 z 2002 r. z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 poz.
1591 z 2001 r. z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustaliæ wysokoc podatku od rodków transportowych
rocznie w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
483,-z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9,0 tony w³¹cznie
805,-z³
c) powy¿ej 9,0 ton i poni¿ej 12,0 ton
966,-z³
2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) z dwiema osiami jezdnymi
1.846,-z³
b) z trzema osiami jezdnymi
1.846,-z³
c) z czterema i wiêcej osiami jezdnymi
2.279,-z³
3) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1.127,-z³
4) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych
1.800,-z³
b) powy¿ej 36 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi
1.800,-z³
 z trzema osiami jezdnymi
2.354,-z³
5) od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowi-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

t¹ od 7,0 ton i poni¿ej 12,0 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego
966,-z³
6) od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) do 36 ton w³¹cznie
1.200,-z³
b) powy¿ej 36 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi
1.580,-z³
 z trzema osiami jezdnymi
1.190,-z³
7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
1.127,-z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.427,-z³
§2
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych:
 pojazdy wykorzystywane do ochrony przeciwpo¿arowej stanowi¹ce w³asnoæ gminy, jej jednostek oragnizacyjnych lub organów podleg³ych gminie,
 gminne autobusy szkolne,
 pojazdy wykorzystywane do realizacji obowi¹zkowych
zadañ gminy bêd¹ce w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych.
§3
Niniejsza uchwa³a nie narusza uprawnieñ Wójta do stosowania indywidualnych ulg, zwolnieñ i umorzeñ na ogolnych zasadach.
§4
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gmin
§5
Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia z moc¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Rêbacz

2423
UCHWA£A Nr III/9/2002
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy podatku rolnego.
Na podstawie art. 6a ust. 11 i art. 6 b ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr
94, poz. 431 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z
2001 r. z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okreliæ wzory formularzy w sprawie podatku rolnego
stanowi¹ce za³¹cznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y*.
*) Za³¹czników Nr 1,2 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2423, 2424, 2425
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§2

2425

Pobór podatków ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego
od osób fizycznych dokonuj¹ inkasenci (so³tysi aktualnie
lub poprzednio pe³ni¹cy tê funkcjê) którym z tego tytu³u
przys³uguje prowizja brutto w wysokoci 10% zainkasowanych kwot.

UCHWA£A Nr II/8/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 12 grudnia 2002 r.

§3

w sprawie podatku od nieruchomoci i zwolnieñ w tym
podatku w Gminie Sulêczyno.

Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym 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 i Nr 153, poz. 1271) oraz art. 5 ust. 1, 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) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:

§5

§1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia z moc¹ od 1 stycznia 2003 r.

Stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹:
I. Od budynków lub ich czêci od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej:
1) mieszkalnych  0,47 z³,
2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 16, 35 z³,
3) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  6,70 z³,
4) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  2,00 z³,
5) pozosta³ych:
a) letniskowych  5,70 z³,
b) gospodarczych i gara¿y wolnostoj¹cych na dzia³kach letniskowych  5,60 z³,
c) gospodarczych i gara¿y wolnostoj¹cych na dzia³kach budowlanych  4,07 z³,
d) pozosta³ych  5,70 z³.
II. Od budowli  2% ich wartoci.
III. Od gruntów:
1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1 m 2 powierzchni
 0,60 z³,
2) pod budownictwo mieszkaniowe od 1 m 2 powierzchni  0,12 z³,
3) stanowi¹cych dzia³ki letniskowe od 1 m 2 powierzchni  0,13 z³,
4) pozosta³ych od 1 m 2 powierzchni  0,12 z³,
5) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 
2,98 z³.

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy.
§4

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Rêbacz

2424
UCHWA£A Nr III/10/2002
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy 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 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okreliæ wzory formularzy w sprawie podatku lenego
stanowi¹ce za³¹cznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy.
§3
Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia z moc¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Rêbacz

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

§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. Nieruchomoci lub ich czêci zajête na prowadzenie
zak³adów us³ugowych w bran¿ach:
 szewskiej,
 fryzjerskiej,
 zegarmistrzowskiej,
 szklarskiej,
 kowalskiej,
 tapicerskiej,
 krawieckiej,
 RTV i AGD.

Dziennik Urzêdowy
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2. Nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Sulêczyno bez nieruchomoci wydzier¿awionych i wydanych
w posiadanie lub zarz¹d.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXI/230/2001 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie podatku od
nieruchomoci.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

2426

3) wzór informacji o lasach dla osób fizycznych, jak w
za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y*,
4) wzór deklaracji na podatek leny na dany rok podatkowy dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w
tym spó³ek nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej,
jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych, a tak¿e jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, jak w za³¹czniku Nr 4 do uchwa³y*,
5) wzór informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych*, jak w za³¹czniku Nr 5
do uchwa³y*,
6) wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci na dany
rok podatkowy dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek niemaj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych
Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe, jak w za³¹czniku Nr 6 do uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

UCHWA£A Nr II/9/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy do wymiaru
i poboru podatku rolnego, podatku lenego i podatku
od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r.
Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926;
z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z
2002 r. Nr 200, poz. 1680), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30
padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê:
1) wzór informacji o gruntach dla osób fizycznych, jak w
za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y*,
2) wzór deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w
tym spó³ek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej,
jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych
Lasów Pañstwowych, jak w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y*,

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

2427
UCHWA£A Nr II/10/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku w
Gminie Sulêczyno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) w zwi¹zku z art. 10 ust.
1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
oraz Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Sulêczyno uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:

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

Od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
Powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
Powy¿ej 9 ton

STAWKA PODATKU
Wyprodukowanych
Wyprodukowanych
po 31 grudnia 1980 roku
do 31 grudnia 1980 roku
bez katalizatora
510,00 z³
460,00 z³
680,00 z³
620,00 z³
810,00 z³
740,00 z³

Wyprodukowanych
po 31 grudnia 1980 roku
z katalizatorem
410,00 z³
560,00 z³
670,00 z³

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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2427
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2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12 ton
13 ton
14 ton
15 ton

13 ton
14 ton
15 ton
18 ton

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

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

23 tony
25 ton
27 ton
29 ton
31 ton

25 ton
27 ton
29 ton
31 ton
32 tony

STAWKA PODATKU
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
Inne systemy
pneumatycznym
zawieszenia osi jezdnych
uznanym za równowa¿ne
Dwie osie
600,00 z³
700,00 z³
800,00 z³
900,00 z³

700,00 z³
800,00 z³
900,00 z³
1.100,00 z³

1.100,00 z³
1.200,00 z³
1.300,00 z³
1.400,00 z³
1.500,00 z³
1.600,00 z³

1.200,00 z³
1.300,00 z³
1.400,00 z³
1.500,00 z³
1.600,00 z³
1.700,00 z³

1.400,00 z³
1.500,00 z³
1.600,00 z³
1.700,00 z³
1.800,00 z³

1.500,00 z³
1.600,00 z³
1.700,00 z³
2.200,00 z³
2.200,00 z³

Trzy osie

Cztery osie i wiêcej

3) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
STAWKA PODATKU
Wyprodukowanych
do 31 grudnia 1980 roku
320,00 z³
350,00 z³

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

Wyprodukowanych
po 31 grudnia 1980 roku
270,00 z³
310,00 z³

4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa,
ci¹gnik balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12 ton
18 ton
25 ton
31 ton

18 ton
25 ton
31 ton
40 ton

36 ton
40 ton

40 ton
44 tony

STAWKA PODATKU
O jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
2 osie
1.000,00 z³
1.200,00 z³
1.400,00 z³
1.300,00 z³
3 osie
1.400,00 z³
1.600,00 z³

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

1.200,00 z³
1.400,00 z³
1.600,00 z³
1.700,00 z³
1.600,00 z³
2.250,00 z³

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

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

STAWKA PODATKU
Wyprodukowane
do 31 grudnia 1980 roku
300,00 z³
350,00 z³

Wyprodukowane
po 31 grudnia 1980 roku
270,00 z³
310,00 z³

Dziennik Urzêdowy
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6) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12 ton
18 ton
25 ton

18 ton
25 ton
28 ton

23 tony
28 ton
33 tony
38 ton

28 ton
33 tony
38 ton
44 tony

36 ton
38 ton

38 ton
44 tony

STAWKA PODATKU
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
1 o
350,00 z³
400,00 z³
450,00 z³
2 osie
400,00 z³
600,00 z³
800,00 z³
1.000,00 z³
3 osie
700,00 z³
900,00 z³

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

400,00 z³
450,00 z³
500,00 z³
500,00 z³
800,00 z³
1.200,00 z³
1.500,00 z³
900,00 z³
1.200,00 z³

7) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
STAWKA PODATKU
Wyprodukowanych do
31 grudnia 1980 roku
1.000,00 z³
1.300,00 z³

mniejszej ni¿ 30 miejsc
równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

2. Zwalnia siê od podatku, o którym mowa w ust. 1 rodki transportowe u¿ywane dla realizacji zadañ ustawowych i statutowych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych i stanowi¹cych ich rodki trwa³e z wy³¹czeniem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXI/231/2001 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie: okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
i zwolnieñ w tym podatku w Gminie Sulêczyno.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

2428
UCHWA£A Nr II/11/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów
i wprowadzenia zwolnieñ z tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr

Wyprodukowanych
po 31 grudnia 1980 roku
900,00 z³
1.170,00 z³

113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) i art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1686) Rada Gminy
Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Stawka podatku od posiadania psów w Gminie Sulêczyno od ka¿dego psa wynosi 25,00 z³ w stosunku rocznym.
2. Podatek wymieniony w ust. 1 zwany dalej podatkiem
wp³aca siê w po³owie jego wysokoci przypadaj¹cej
na dany rok od posiadania psa nabytego po dniu 30
czerwca danego roku, jeli podatek od tego psa na dany
rok nie wp³aci³ poprzedni posiadacz.
3. Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania do dnia 15
marca ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³ posiadanego psa po tym terminie to wp³aca podatek w ci¹gu
jednego miesi¹ca od daty nabycia, je¿eli podatku tego
za dany rok nie wp³aci³ poprzedni posiadacz.
W tych terminach osoby fizyczne posiadaj¹ce psy wp³acaj¹ podatek w³aciwym inkasentom okrelonym odrêbn¹ uchwa³¹.
4. Podatku od posiadania psów nie pobiera siê:
a) za psy utrzymywane przez osoby czasowo przebywaj¹ce na obszarze gminy, za wyj¹tkiem orodków
wypoczynkowych nie d³u¿ej jednak, ni¿ przez miesi¹c od dnia przybycia, wzglêdnie przyby³e na sta³e
(pobyt sta³y) je¿eli podatek od psów zosta³ zap³acony za dany rok podatkowy w miejscowoci, z której
osoby te przyby³y,
b) szczeniêta w wieku do omiu tygodni,
c) od rencistów i emerytów prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwo domowe  od jednego psa.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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§3

§4

Traci moc uchwa³a Nr XXXII/183/97 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie podatku od
posiadania psów.

Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy Sulêczyno:
1) Nr XXIX/183/93 z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek op³aty miejscowej w miejscowociach K³odno, Ostrów Mausz, Sulêczyno, Zdunowice,
2) Nr XII/121/2000 z dnia 29 marca 2000 r. zmieniaj¹ca
uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty
miejscowej w miejscowociach K³odno, Ostrów Mausz,
Sulêczyno, Zdunowice
3) Nr XVI/154/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek op³aty miejscowej w miejscowociach K³odno, Ostrów Mausz, Sulêczyno, Zdunowice.

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

§5

2429
UCHWA£A Nr II/12/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 12 grudnia 2002 r.

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

w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowociach Gminy
Sulêczyno oraz uregulowania niektórych innych spraw
dotycz¹cych tej op³aty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr
113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271) w zw. z art. 19 pkt 1 lit.b
i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr
200, poz. 1683) oraz Rozporz¹dzeniem Nr 4/92 Wojewody Gdañskiego z dnia 6 maja 1992 r. w sprawie ustalenia
miejscowoci w województwie gdañskim, w których pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 12, poz.
63) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê stawki dzienne op³aty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywaj¹cych czasowo-d³u¿ej ni¿ dobê w celach wypoczynkowych, zdrowotnych,
szkoleniowych lub turystycznych w miejscowociach:
K³odno, Ostrów Mausz, Sulêczyno i Zdunowice w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) 0,40 z³  od ucz¹cej siê m³odzie¿y,
2) 1,20 z³  od pozosta³ych osób.
2. Poboru op³aty dokonuj¹ inkasenci, tj. osoby, u których
czasowo przebywaj¹ osoby, o których mowa w ust. 1,
na podstawie prowadzonej ewidencji meldunkowej,
zgodnie z ustaw¹ o ewidencji ludnoci i dowodach
osobistych.
3. Wynagrodzenie dla inkasentów podlegaj¹cych obowi¹zkowemu ubezpieczeniu spo³ecznemu wynosi 7%,
za dla pozosta³ych 5% pobranych op³at.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

2430
UCHWA£A Nr II/13/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw dotycz¹cych tej
op³aty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 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. 19
pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Sulêczyno uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê op³aty targowej w wysokoci 10,00 z³
za ka¿dy dzieñ handlu od jednego stanowiska, z zastrze¿eniem § 2.
§2
Zwalnia siê od op³aty targowej mieszkañców Gminy
Sulêczyno legitymuj¹cych siê sta³ym zamieszkaniem na
terenie Gminy.
§3

Zwalnia siê od op³aty miejscowej:
1) dzieci do lat 14,
2) emerytów i rencistów oraz osoby ma³oletnie pozostaj¹ce na ich wy³¹cznym utrzymaniu.

Pobór op³aty targowej bêdzie nastêpowaæ w drodze
inkasa przez w³aciwego so³tysa za wynagrodzeniem w
wysokoci 15% od zainkasowanej kwoty lub w drodze
bezporedniej op³aty w kasie Urzêdu Gminy przez zobowi¹zanego do uiszczenia op³aty dokonywanej przed rozpoczêciem sprzeda¿y.

§3

§4

§2

Wykonywanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§5

§5

Traci moc:
1) uchwa³a Nr X/95/99 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 2
grudnia 1999 r. w sprawie op³aty targowej,
2) uchwa³a Nr XII/122/2000 Rady Gminy Sulêczyno z dnia
29 marca 2000 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie op³aty targowej.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

2431
UCHWA£A Nr II/14/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia i okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe nie
objête przepisami o op³acie skarbowej oraz zasad poboru i terminów jej p³atnoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) w zwi¹zku z art. 18 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 Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
§1

2432
UCHWA£A Nr III/10/2002
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawki podatku od posiadanych
psów oraz wynagrodzenia za inkaso tej op³aty na 2003
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 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 z pón. zm.) Rada Gminy
uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów od ka¿dego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu rocznie w kwocie  25 z³.
§2
1. Podatek p³atny jest w drodze inkasa u so³tysów i inkasentów w terminie p³atnoci I raty podatku za nieruchomoæ roln¹.
2. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadanych psów w wysokoci 10% zainkasowanych op³at.
§3

Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹ce
czynnoci urzêdowe:
1) wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokoci 100,00 z³,
2) sporz¹dzenie testamentu przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy w wysokoci 30,00 z³.

W przypadku nabycia psa w okresie po terminie okrelonym w § 2 niniejszej uchwa³y, obowi¹zuje uiszczenie
kwoty podatku z góry bez wezwania w ci¹gu 14 dni od
chwili nabycia psa:
1) u so³tysa lub inkasenta,
2) w kasie Urzêdu Gminy.

§2

§4

Obowi¹zek uiszczenia op³aty, o której mowa w § 1 powstaje z chwil¹ wykonania
danej czynnoci.
Jej zap³ata nastêpuje gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy lub
na rachunek bankowy.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Studzienicach.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXI/232/2001 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia i okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o
op³acie skarbowej oraz zasad poboru i terminów jej p³atnoci.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§6
Z dniem 31 grudnia 2002 r. traci moc uchwa³a Nr X/47/
2001 Rady Gminy w Studzienicach z dnia 30 listopada
2001 r. w sprawie okrelenia stawki podatku od posiadanych psów oraz wynagrodzenia za inkaso tej op³aty.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Siluta

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2433, 2434
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2433

2434

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

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

w sprawie ustalenia wysokoci poboru op³aty miejscowej na 2003 rok.

w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 17 i 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (/t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) i rozporz¹dzenia
Nr 53/95 Wojewody S³upskiego z dnia 8 wrzenia 1995 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie Nr 4/91 Wojewody S³upskiego z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie wykazu miejscowoci
w województwie s³upskim w których pobiera siê op³atê
miejscow¹ (Dz. Urz. S³upskiego Nr 124) Rada Gminy w
Studzienicach uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. Nr 142 poz.
1591 z 2001 r. z pón. zm.) oraz art. 10 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 z pón. zm.) Rada
Gminy Studzienice uchwala, co nastêpuje:

§1
Op³atê miejscow¹ ustala siê dla miejscowoci:
K³¹czno, Sominy, Studzienice, Przewóz, Czarna D¹browa.
§2
Za ka¿dy dzieñ pobytu ustala siê stawkê op³aty miejscowej w kwocie 1,50 z³.
§3
Nie pobiera siê op³aty miejscowej od osób fizycznych
przebywaj¹cych na terenie miejscowoci wymienionych
w § 1 w posesjach osób posiadaj¹cych sta³e zameldowanie na terenie gminy z wyj¹tkiem:
1) wynajmuj¹cych pokoje,
2) biwakuj¹cych pod wiêcej ni¿ jednym namiotem.
§4
1. Poboru op³aty miejscowej w drodze inkasa dokonuj¹
kierownicy orodków wypoczynkowych, so³tysi oraz
kasa Urzêdu Gminy za pokwitowaniem.
2. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 7%
od zainkasowanych op³at.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Studzienicach.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§7
Z dniem 31 grudnia 2002 r. traci moc uchwa³a Nr X/53/
2001 Rady Gminy w Studzienicach z dnia 30 listopada
2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci poboru op³aty
miejscowej.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Siluta

§1
1. Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
500 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9,0 ton w³¹cznie
720 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12,0 ton
1.130 z³
2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, innym systemie zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿
12 ton bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych 1.530 z³
3) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1.430 z³
4) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych
1.530 z³
b) powy¿ej 36 ton bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych
2.050 z³
5) od przyczep lub 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
615 z³
6) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
a) do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych
720 z³
b) powy¿ej 36 ton z dwiema i trzema osiami jezdnymi
850 z³
7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszy ni¿ 30 miejsc
750z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.250 z³
2. Dla pojazdów okrelonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 3,5 i 7
posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza
siê o 10%.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Studzienice.
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Poz. 2434, 2435, 2436, 2437
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Z dniem 31 grudnia traci moc Uchwa³a Rady Gminy
Studzienice Nr X/51/2001 z dnia 30 listopada 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Siluta

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Nieruchomoci bêd¹ce w posiadaniu Orodka Kultury
Gminy Studzienice za wyj¹tkiem wydzier¿awianych
przez Orodek na cele gastronomiczno  handlowe.
3. Pomieszczenia w plebaniach zajête na cele mieszkalne
duchownych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

2435

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Siluta

UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2003 rok oraz zwolnieñ z tego podatku.
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. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zm.)oraz na podstawie
art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
a) budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,44 z³,
b) budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z
wyj¹tkiem budynków lub czêci przydzielonych
na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale
mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,32 z³,
c) budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³,
d) budynków letniskowych  5,78 z³,
e) budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci w
zakresie wiadczenia us³ug medycznych  3,46 z³,
f) pozosta³ych budynków  2,89 z³.
2. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿
rolnicza lub lena  od 1 m2 powierzchni  0,60 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 hektara
owierzchni  3,38 z³,
c) letniskowych  od 1 m2 powierzchni  0,15 z³,
d) pozosta³ych  od 1 m2 powierzchni  0,08 z³.
3. Od budowli lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoæ
rolnicza lub lena  2% ich wartoci
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. Nieruchomoci zajête na potrzeby Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.

2436
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celu
naliczenia podatku rolnego na 2003 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pon. zm.), 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.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta 33,45 z³/q za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2002 r. og³oszon¹ Komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia
30 padziernika 2002 r. (M.P. Nr 51, poz. 733) do wysokoci 32,00 z³ za 1 q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Siluta

2437
UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji o
nieruchomociach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomoci.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z
pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzór formularza informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Ustala siê wzór formularza deklaracji na podatek od
nieruchomoci, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej
uchwa³y*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

Poz. 2437, 2438, 2439, 2440

2439
UCHWA£A Nr III/19/2002
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji o
lasach i deklaracji na podatek leny.
Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dziennik Ustaw Nr 200, poz.
1682) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzór formularza informacji o lasach, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
§2

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Siluta

2438

Ustala siê wzór formularza deklaracji na podatek leny, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

UCHWA£A Nr III/18/2002
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji o
gruntach i deklaracji na podatek rolny.
Na podstawie art. 6 ust. 9 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. z 2001 r. Dz.
U. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzór formularza informacji o gruntach, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Ustala siê wzór formularza deklaracji na podatek rolny,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Siluta
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Siluta

2440
UCHWA£A Nr XLII/318/02
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 5 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany ustalenia liczby punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu oraz okrelenia zasad usytuowania na terenie
miasta miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów, a tak¿e wprowadzenia czasowego i sta³ego zakazu sprzeda¿y, podawania,
spo¿ywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz.
230 z 1984 r. z pón. zm.) Rada Miejska uchwala co nastêpuje:
§1
W uchwale Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Nr XX/
132/2000 r. z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu oraz okrelenia zasad usytuowania na
terenie miasta miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych
i sprzeda¿y, podawania, spo¿ywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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Poz. 2440, 2441, 2442

Ustala siê, ¿e liczba punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y nie mo¿e przekroczyæ 50.
2. Paragraf 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
1. Punkty sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych nie mog¹ byæ po³o¿one na terenie nastêpuj¹cych nieruchomoci:
a) placówek owiatowo-wychowawczych,
b) obiektów nale¿¹cych do Zgromadzenia Sióstr
Zakonnych,
c) cmentarza,
d) obiektów kultu sakralnego.
2. Punkty sprzeda¿y detalicznej napojów alkoholowych za wyj¹tkiem piwa nie mog¹ byæ usytuowane w obiektach tymczsowych.
3. Sprzeda¿ detaliczna wszystkich napojów alkoholowych nie mo¿e odbywaæ siê na terenie pla¿ za
wyj¹tkiem sytuacji opisanej w ust. 4
4. Sprzeda¿ detaliczna napojów alkoholowych do
4,5% alkoholu oraz piwa mo¿e odbywaæ siê na terenie pla¿y.
5. Warunki sprzeda¿y o której mowa w ust. 4 i lokalizacjê okrela Zarz¹d Miasta.
3.W paragrafie 3 dodaje siê pkt 4,5 i 6 w nastêpuj¹cym
brzmieniu:
4. Zakazuje siê sprzeda¿y napojów alkoholowych w
placówkach handlu detalicznego w godz. od 23.00
do 6.00.
5. Sprzeda¿ napojów alkoholowych w zak³adach gastronomicznych mo¿e odbywaæ siê w godzinach
od 6.00 rano do 3.00 w nocy.
6. W zak³adach gastronomicznych w których spo¿ywanie alkoholu nastêpuje na wolnym powietrzu,
pod parasolami, pod zadaszeniami w ogródkach
i tym podobne sprzeda¿ dokonywania mo¿e byæ
dokonywana od godziny 6.00 rano do 24.00.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Krynicy Morskiej.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

2441
UCHWA£A Nr XLIII/326/02
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 16 lipca 2002 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XLII/318/02 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu oraz
okrelenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów, a tak¿e wprowadzenia czasowego
i sta³ego zakazu sprzeda¿y, podawania, spo¿ywania oraz
wnoszenia napojów alkoholowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoæi i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz.
230 z 1984 r. z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z pón. zm.) o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych
uchwala siê co nastêpuje:
§1
Paragraf 3 Uchwa³y Nr XLII/318/02 Rady Miejskiej w
Krynicy Morskiej z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych
zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu oraz okrelenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych, a tak¿e wprowadzenia czasowego
i sta³ego zakazu sprzeda¿y, podawania, spo¿ywania oraz
wnoszenia napojów alkoholowych otrzymuje brzmienie:
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

2442
UCHWA£A Nr XLIII/325/02
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 16 lipca 2002 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XLII/317/02 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zak³adów gastronomicznych i us³ugowych dla ludnoci na terenie Gminy.
Na podstawie art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r.  przepisy wprowadzaj¹ce kodeks pracy (Dz. U.
Nr 24 poz. 142 z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z pón. zm.) o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych.
§1
Paragraf 3 Uchwa³y Nr XLII/317/02 Rady Miejskiej w
Krynicy Morskiej z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie dni
i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zak³adów gastronomicznych i us³ugowych dla ludnoci na terenie Gminy otrzymuje brzmienie:
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
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§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

2443
UCHWA£A Nr XXXV/578/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 4 padziernika 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu us³ug z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków sanitarnych i wód opadowych wiadczonych na terenie Gminy Miasta Sopotu.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 Ustawy z dnia 8
marca 1990 r.  o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558) w zwi¹zku z art. 19
ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków
(Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747) Rada Miasta Sopotu
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Regulamin us³ug z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków sanitarnych i wód opadowych wiadczonych na terenie Gminy Miasta Sopotu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do niniejszej Uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
Za³acznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXV/578/20002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 4 padziernika 2002 r.
REGULAMIN
US£UG Z ZAKRESU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODÊ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
CIEKÓW SANITARNYCH I WÓD OPADOWYCH
WIADCZONYCH NA TERENIE
GMINY MIASTA SOPOTU
SPIS TRECI
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
Rozdzia³ 2
Definicje
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Rozdzia³ 3
Minimalny poziom us³ug wiadczonych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków, w tym wód opadowych
Rozdzia³ 4
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania przez eksploatatora umów z odbiorcami us³ug
Rozdzia³ 5
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at ustalonych w taryfach
Rozdzia³ 6
Zasady budowy i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz warunki przy³¹czenia do sieci miejskiej
Rozdzia³ 7
Zasady przejmowania sieci wodoci¹gowej i hydroforni
osiedlowych
Rozdzia³ 8
Mo¿liwoci dostêpu do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
Rozdzia³ 9
Szczególne, dodatkowe warunki odbioru cieków od dostawców cieków przemys³owych
Rozdzia³ 10
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków.
Informowanie odbiorców us³ug
Rozdzia³ 11
Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy REGULAMIN zosta³ zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Miasta Sopotu Nr XXXV/578/2002 z dnia 04 padziernika 2002 r. i obowi¹zuje na obszarze MIASTA po 14
dniach od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wszelkie zmiany Regulaminu wymagaj¹ zatwierdzenia
stosown¹ Uchwa³¹ Rady Miasta.
§2
Celem Regulaminu jest:
1. Okrelenie praw i obowi¹zków ZW-K i EKSPLOATATORA oraz ODBIORCÓW US£UG wodoci¹gowo  kanalizacyjnych, wynikaj¹cych z ustawy z dnia 07 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) oraz
przepisów wykonawczych do tej Ustawy.
ROZDZIA£ 2
DEFINICJE
§3
U¿ywane w niniejszym Regulaminie okrelenie:
 MIASTO  oznacza Gminê Miasta Sopotu,
 ZW-K  oznacza Zak³ad Wodno  Kanalizacyjny  Zak³ad bud¿etowy MIASTA administruj¹cy i zarz¹dzaj¹cy maj¹tkiem Gminy Sopot w zakresie:
 utrzymania, eksploatacji, inwestycji i remontów na
miejskich sieciach i urz¹dzeniach kanalizacji deszczowej,
 remontów i inwestycji na sieciach i urz¹dzeniach wodoci¹gowych i kanalizacji sanitarnej,
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 kontroli jakoci us³ug wiadczonych przez SNG,
 EKSPLOATATOR  oznacza Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gowo  Kanalizacyjne, wiadcz¹ce us³ugê eksploatacyjn¹ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków na urz¹dzeniach
wodoci¹gowych i urz¹dzeniach kanalizacji sanitarnej
bêd¹cych w³asnoci¹ Miasta,
 ODBIORCA US£UG  oznacza ka¿dego, kto korzysta z
us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków,
§4
W Regulaminie poprzez okrelenia ni¿ej wymienione
rozumie siê:
1) urz¹dzenia wodoci¹gowe  ujêcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urz¹dzenia s³u¿¹ce do magazynowania i uzdatniania wód,
sieci wodoci¹gowe, urz¹dzenia reguluj¹ce cinienie
wody,
2) urz¹dzenia kanalizacyjne  sieci kanalizacyjne, wyloty urz¹dzeñ kanalizacyjnych s³u¿¹cych do wprowadzania cieków do wód lub do ziemi oraz urz¹dzenia podczyszczaj¹ce i oczyszczaj¹ce cieki oraz
przepompownie cieków,
3) sieæ  przewody wodoci¹gowe, kanalizacyjne i deszczowe wraz z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, którymi
dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane
s¹ cieki i wody opadowe, stanowi¹ce w³asnoæ
MIASTA, a eksploatowane przez EKSPLOATATORA
na podstawie umowy cywilno-prawnej i ZW-K w
ramach zadañ w³asnych GMINY,
4) przy³¹cze wodoci¹gowe  odcinek przewodu ³¹cz¹cego sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ instalacj¹ wodoci¹gow¹ w nieruchomoci odbiorcy us³ug wraz z
zaworem za wodomierzem g³ównym,
5) przy³¹cze kanalizacji sanitarnej  odcinek przewodu
³¹cz¹cego wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoci odbiorcy us³ug z sieci¹ kanalizacyjn¹,
za pierwsz¹ studzienk¹, licz¹c od strony budynku, a
w przypadku jej braku  od granicy nieruchomoci,
6) przy³¹cze kanalizacji deszczowej  odcinek przewodu ³¹cz¹cego miejsk¹ sieæ kanalizacji deszczowej z
pierwsz¹ studzienk¹ licz¹c od strony przewodu miejskiego, a w przypadku jej braku  do granicy nieruchomoci,
7) instalacja wodoci¹gowa  uk³ad przewodów wody
zimnej w budynku wraz z armatur¹ i wyposa¿eniem,
maj¹cy pocz¹tek w miejscu po³¹czenia przewodu
z zaworem odcinaj¹cym tê instalacjê od wodomierza umieszczonego na przy³¹czu wodoci¹gowym,
a zakoñczenie w punktach czerpalnych wody zimnej,
8) instalacja kanalizacyjna  uk³ad przewodów kanalizacyjnych w budynku wraz z armatur¹ i wyposa¿eniem, maj¹cy pocz¹tek w miejscu po³¹czenia przewodów z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakoñczenie na wlotach poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszych od strony
budynku studzienek umieszczonych na zewn¹trz
budynku,
9) wodomierz g³ówny  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloæ pobranej wody znajduj¹cy siê na ka¿dym
przy³¹czu wodoci¹gowym,
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10) urz¹dzenie pomiarowe  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloæ odprowadzanych cieków, znajduj¹cy na
przy³¹czu kanalizacyjnym,
11) zawór g³ówny  zawór stanowi¹cy czêæ przy³¹cza
wodoci¹gowego zainstalowany bezporednio za wodomierzem g³ównym,
12) taryfa  zestawienie og³oszonych publicznie cen i stawek op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków oraz warunki ich stosowania,
13) taryfowa grupa ODBIORCÓW US£UG  odbiorców
wyodrêbnionych na podstawie charakterystyki zu¿ycia wody lub odprowadzanych cieków, warunków
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków, a tak¿e na podstawie sposobu
rozliczeñ za wiadczone us³ugi,
14) cena za dostarczon¹ wodê lub za odprowadzone cieki  wielkoæ wyra¿on¹ w jednostkach pieniê¿nych,
któr¹ odbiorca us³ug jest obowi¹zany zap³aciæ za 1 m3
dostarczonej wody lub 1 m3 odprowadzonych cieków; do ceny dolicza siê podatek od towarów i us³ug
 VAT, w wysokoci okrelonej odrêbnymi przepisami,
15) stawka op³aty  wielkoæ wyra¿on¹ w jednostkach pieniê¿nych, któr¹ odbiorca us³ug jest obowi¹zany zap³aciæ za jednostkê us³ugi nie bêd¹c¹ fizyczn¹ jednostk¹ miary iloci dostarczonej wody lub iloci odprowadzonych cieków w okresie rozliczeniowym 
w szczególnoci: z³/osobê/miesi¹c, z³/odbiorcê/miesi¹c; do stawki op³aty dolicza siê podatek od towarów i us³ug  VAT, w wysokoci okrelonej odrêbnymi przepisami,
16) op³ata  wielkoæ wyra¿on¹ w jednostkach pieniê¿nych, któr¹ odbiorca us³ug jest obowi¹zany zap³aciæ
za us³ugê dostarczon¹ w okresie rozliczeniowym; do
op³aty dolicza siê podatek od towarów i us³ug  VAT,
w wysokoci okrelonej odrêbnymi przepisami,
17) Ustawa  ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
ROZDZIA£ 3
MINIMALNY POZIOM US£UG WIADCZONYCH
W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODÊ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
CIEKÓW, W TYM WÓD OPADOWYCH
§5
ZW-K zgodnie ze Statutem ma obowi¹zek:
1) programowania rozwoju sieci i urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
2) opiniowania i uzgadniania planów przestrzennego zagospodarowania terenu,
3) okrelania potrzeb w zakresie inwestycji, remontów
i bie¿¹cej konserwacji, objêtych zakresem dzia³ania,
4) przygotowania do realizacji inwestycji i remontów sieci
i urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej,
5) opiniowania i uzgadniania zamierzeñ inwestorów z terenu Sopotu w zakresie zasilania w wodê, odprowadzania cieków sanitarnych i deszczowych,
6) prowadzenia ewidencji i inwentaryzacji urz¹dzeñ i sieci wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
³¹cznie z przekazywaniem ich eksploatatorom,
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7) zapewniæ zdolnoæ miejskich urz¹dzeñ i sieci deszczowych u³o¿onych w ulicach miejskich, do odprowadzania wód opadowych oraz do³o¿yæ wszelkich starañ do utrzymania ich w nale¿ytym stanie,
8) zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê sieci kanalizacji
deszczowej, usuwaæ awarie oraz dokonywaæ niezbêdnych napraw, z wyj¹tkiem naprawy uszkodzeñ i usuwania zatorów na sieciach nie eksploatowanych przez
ZW-K, które winny byæ wykonywane we w³asnym zakresie przez w³acicieli lub zarz¹dców tych sieci,
9) kontrolowaæ jakoæ us³ug wiadczonych przez EKSPLOATATORA w zakresie produkcji i dystrybucji wody
oraz odprowadzania cieków,
10) ustalaæ wspólnie z EKSPLOATATOREM zasady rozliczeñ za wodê i odprowadzanie cieków,
11) przygotowywaæ Uchwa³y Rady Miasta zatwierdzaj¹ce taryfy op³at za wodê i cieki.
§6
EKSPLOATATOR zgodnie z przepisami Ustawy ma obowi¹zek:
1) zapewniæ zdolnoæ eksploatowanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych do realizacji dostaw wody w wymaganej iloci i pod odpowiednim cinieniem w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹
jakoæ dostarczanej wody i odprowadzanych cieków,
2) zapewniæ zdolnoæ eksploatowanych urz¹dzeñ kanalizacyjnych do odprowadzania cieków w sposób
ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ odprowadzanych cieków,
3) dostarczaæ wodê z sieci wodoci¹gowej ka¿demu ODBIORCY US£UG oraz odbieraæ odprowadzane cieki od ka¿dego ODBIORCY US£UG na podstawie zawartej z nim umowy i na zasadach okrelonych Regulaminem,
4) zapewniæ nieprzerwan¹ dostawê wody o cinieniu
i jakoci okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
oraz nieprzerwany odbiór cieków, z wyj¹tkiem uzasadnionych przypadków okrelonych w rozdziale 10
Regulaminu,
5) zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, usuwaæ awarie oraz dokonywaæ niezbêdnych napraw na swój koszt, z wyj¹tkiem
napraw uszkodzeñ i usuwania zatorów spowodowanych z winy ODBIORCY US£UG, których koszty obci¹¿aj¹ ODBIORCÊ,
6) zainstalowaæ na swój koszt na przy³¹czach wodomierze g³ówne oraz dokonywaæ ich demonta¿u w
momencie rozwi¹zania umowy o dostawê wody,
7) zapewniæ prawid³owe utrzymanie wodomierzy g³ównych, ich naprawê oraz wymianê na swój koszt z
wyj¹tkiem przypadku, gdy naprawa lub wymiana jest
nastêpstwem okolicznoci, za które odpowiedzialnoæ ponosi ODBIORCA US£UG; w takim przypadku koszty z tego tytu³u ponosi ODBIORCA US£UG,
8) dokonywaæ kontroli funkcjonowania wodomierzy:
 z w³asnej inicjatywy i na swój koszt,
 wskutek pisemnej reklamacji ODBIORCY US£UG,
jednak¿e w przypadku stwierdzenia prawid³owego funkcjonowania wodomierza koszty kontroli
ponosi ODBIORCA.

§7
1. Wymagania dotycz¹ce jakoci wody przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi, sposób oceny przydatnoci tej
wody, minimaln¹ czêstotliwoæ i miejsca pobierania do
badania próbek wody oraz zakres badania wody okrela rozporz¹dzenie wydane przez ministra w³aciwego
do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem w³aciwym do spraw gospodarki wodnej.
2. Jakoæ dostarczonej wody podlega badaniu zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.
3. EKSPLOATATOR nie ponosi odpowiedzialnoci za konsekwencje wykorzystania dostarczonej wody do innych
celów ni¿ okrelone w w/w rozporz¹dzeniu.
4. EKSPLOATATOR jest zobowi¹zany do regularnego informowania mieszkañców o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.
ROZDZIA£ 4
SZCZEGÓ£OWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA
PRZEZ EKSPLOATATORA UMÓW Z ODBIORCAMI
US£UG
§8
1. Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków okrelaj¹
przepisy art. 6 Ustawy. Umowy s¹ zawierane tylko w
zakresie dostarczania wody i odprowadzenia cieków
sanitarnych.
2. EKSPLOATATOR jest zobowi¹zany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków z osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
3. Umowa, o której mowa w pkt 2 zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
a) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
b) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
c) praw i obowi¹zków stron umowy,
d) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych
e) dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren
nieruchomoci i do pomieszczeñ ODBIORCY
US£UG,
f) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
g) ustaleñ zawartych w zezwoleniu wydanym przez
MIASTO dla EKSPLOATATORA, na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ust. e stanowi¹
legitymacja s³u¿bowa i pisemne upowa¿nienie okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na
teren nieruchomoci us³ug, w szczególnoci obejmuj¹ce: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawid³owoci
dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolê korzystania z
us³ug zgodnie z umow¹.
5. Umowa, o której mowa w pkt 2 mo¿e byæ zawarta z
osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z
obiektu budowlanego, do którego ma byæ dostarcza-
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na woda lub z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki albo z osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami
wielolokalowymi umowa, o której mowa w pkt 2 zawierana jest z w³acicielem budynku lub z zarz¹dc¹
nieruchomoci wspólnej.
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, EKSPLOATATOR zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z EKSPLOATATOREM,
b) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic
wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych
lokalach oraz zasady ich utrzymania,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zak³ócania
dostaw wody w pozosta³ych lokalach; w szczególnoci przez mo¿liwoæ przerwania dostarczania
wody do lokalu rozumie siê równie¿ za³o¿enie
plomb na zamkniêtych zaworach odcinaj¹cych
dostarczanie wody do lokalu.
Je¿eli umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków nie stanowi inaczej, ODBIORCA
US£UG odpowiada za zapewnienie niezawodnego
dzia³ania posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych oraz instalacji i przy³¹czy kanalizacji sanitarnej z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie.
W takich przypadkach granic¹ odpowiedzialnoci
stron za posiadane urz¹dzenia i przy³¹cza jest granica w³asnoci MIASTA urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, tj. miejsce w³¹czenia przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacji sanitarnej do
sieci miejskiej, eksploatowanej przez EKSPLOATATORA, chyba, ¿e strony postanowi¹ inaczej.
W przypadkach, gdzie przy³¹cza wodoci¹gowe stanowi¹ w³asnoæ MIASTA, granicê odpowiedzialnoci EKSPLOATATORA za przy³¹cze stanowi zawór
g³ówny.
Miejscem dostarczenia wody przez EKSPLOATATORA jest miejsce okrelone w § 8 pkt 9 Regulaminu,
stanowi¹ce granicê odpowiedzialnoci stron umowy,
chyba ¿e zosta³o w umowie wskazane inne miejsce
np. wodomierz g³ówny.
Miejscem odbioru cieków sanitarnych jest ostatnia
studzienka na przy³¹czu kanalizacji sanitarnej licz¹c
od strony budynku, ³¹cz¹cym wewnêtrzn¹ instalacjê
kanalizacyjn¹ w nieruchomoci ODBIORCY US£UG z
sieci¹ kanalizacyjn¹ miejsk¹, za któr¹ nie ma czynnych
w³¹czeñ instalacji kanalizacyjnych odbiorcy us³ug, a
w przypadku braku studzienki przyjmuje siê, ¿e miejsce to stanowi granica nieruchomoci, chyba ¿e strony w umowie postanowi¹ inaczej.
Podpisanie przez EKSPLOATATORA umowy z ODBIORC¥ US£UG nastêpuje po uprzednim z³o¿eniu
przez niego pisemnego wniosku i zrealizowaniu warunków okrelonych w rozdziale 6 Regulaminu.
EKSPLOATATOR zobowi¹zany jest podpisaæ umowê
z ODBIORC¥ US£UG w ci¹gu 14 dni od zrealizowania warunków okrelonych w rozdziale 6 Regulaminu.
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15. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym rozpoczêcia wiadczenia us³ug przez EKSPLOATATORA.
16. W przypadku koniecznoci wykonania nowego przy³¹cza, dostarczanie wody uzale¿nione jest od terminu
zakoñczenia prac oraz dokonania ich koñcowego odbioru.
17. Uruchomienia przy³¹cza dokonuje wy³¹cznie EKSPLOATATOR.
18. Umowy zawierane s¹ na czas okrelony lub nieokrelony.
19. W przypadkach nie uiszczenia op³aty za dwa okresy
obrachunkowe EKSPLOATATOROWI przys³uguje prawo rozwi¹zania umowy poprzez odst¹pienie od niej
ze skutkiem na dzieñ odciêcia dostawy wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
20. EKSPLOATATOR o zamiarze odciêcia dostawy wody
lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostêpniania zastêpczych punktów
poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora
sanitarnego, zarz¹d MIASTA oraz ODBIORCÊ US£UG
co najmniej na 20 dni przed zaplanowanym terminem
odciêcia dostaw wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacji sanitarnej.
21. Za zgod¹ obu Stron umowa o dostawê wody lub
odbiór cieków mo¿e byæ rozwi¹zana niezw³ocznie.
22. W ka¿dym przypadku rozwi¹zania umowy, EKSPLOATATOR dokonuje trwa³ego zamkniêcia i zabezpieczenia przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacji sanitarnej i demontuje wodomierz g³ówny.
§9
Zmiany osoby ODBIORCY US£UG, prawa w³asnoci
nieruchomoci lub tytu³u prawnego do korzystania z
obiektu, winny zostaæ niezw³ocznie zg³oszone EKSPLOATATOROWI przez dotychczasowego ODBIORCÊ US£UG.
§ 10
1. Do obowi¹zków ODBIORCY US£UG w zakresie dostawy wody nale¿y:
1) u¿ytkowanie instalacji i przy³¹cza wodoci¹gowego
w taki sposób, aby wykluczyæ mo¿liwoæ wyst¹pienia zak³óceñ w funkcjonowaniu sieci wodoci¹gowej,
a w szczególnoci:
a) zapewnienie odpowiedniej sprawnoci armatury,
b) wyeliminowanie mo¿liwoci wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w
sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody
z instalacji, w tym równie¿ ciep³ej wody, poprzez
zastosowanie rozwi¹zañ technicznych uzgodnionych z EKSPLOATATOREM,
2) powiadomienie EKSPLOATATORA o posiadanych
w³asnych ujêciach wody w celu umo¿liwienia jej prawid³owego obliczenia nale¿noci za odbiór cieków.
2. ODBIORCY US£UG zabrania siê w szczególnoci:
1) poboru wody przed wodomierzem,
2) dokonywania na przy³¹czu dzia³añ innych ni¿ zamykanie lub otwieranie zaworu g³ównego za wodomierzem,
3) przemieszczania wodomierza, zak³ócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub os³on,
4) wykonywania po³¹czeñ instalacji zasilanej z sieci wodoci¹gowej z instalacj¹ zasilan¹ z innych róde³,
5) wykorzystywania sieci wodoci¹gowej b¹d instalacji wewnêtrznej do uziemiania urz¹dzeñ elektrycznych,
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6) ingerowania w sieci wodoci¹gowe, w szczególnoci
poprzez zamykanie i otwieranie urz¹dzeñ.
§ 11
1. Do obowi¹zków ODBIORCY US£UG w zakresie odprowadzenia cieków sanitarnych nale¿y:
1) zamontowanie na swój koszt niezbêdnych urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych przed cofniêciem siê cieków z
sieci kanalizacyjnej; dotyczy to w szczególnoci przypadku, gdy instalacja znajduje siê poni¿ej poziomu
ulicy, w której usytuowana jest sieæ kanalizacji sanitarnej,
2) wykorzystywanie swojego przy³¹cza kanalizacji sanitarnej wy³¹cznie na u¿ytek w³asny, a z chwil¹ pod³¹czenia siê do sieci kanalizacji sanitarnej, zlikwidowanie na swój koszt instalacji s³u¿¹cych wczeniej
do innego sposobu odprowadzania cieków.
2. ODBIORCY US£UG zabrania siê w szczególnoci:
1) stosowania bezporednich po³¹czeñ instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
2) wprowadzania cieków bytowych i cieków przemys³owych do urz¹dzeñ kanalizacji deszczowej przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a
tak¿e wprowadzania cieków opadowych i wód drena¿owych do kanalizacji sanitarnej.
3. Zabrania siê wprowadzania do urz¹dzeñ kanalizacji
sanitarnej:
a) odpadów sta³ych, które mog¹ powodowaæ zmniejszenie przepustowoci przewodów kanalizacyjnych,
a w szczególnoci ¿wiru, piasku, popio³u, szk³a, wyt³oczyn, dro¿d¿y, szczeciny, cinków skór, tekstyliów,
w³ókien, nawet je¿eli znajduj¹ siê one w stanie rozdrobnionym,
b) odpadów p³ynnych nie mieszaj¹cych siê z wod¹, a
w szczególnoci sztucznych ¿ywic, lakierów, mas bitumicznych, smó³ i ich emulsji, mieszanin cementowych,
c) substancji palnych i wybuchowych, których punkt
zap³onu znajduje siê w temperaturze poni¿ej 85°C, a
w szczególnoci benzyn, nafty, oleju opa³owego,
karbidu, trójnitrotoluenu,
d) substancji ¿r¹cych i toksycznych, a w szczególnoci
mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru
i cyjanowodoru,
e) odpadów i cieków z hodowli zwierz¹t, a w szczególnoci gnojówki, gnojowicy, obornika, cieków z
kiszonek,
f) niezdezynfekowanych cieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zak³adów weterynaryjnych.
§ 12
EKSPLOATATOR jest zobowi¹zany do prowadzenia bie¿¹cej kontroli iloci i jakoci odprowadzanych cieków
bytowych i cieków przemys³owych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania cieków do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych.
§ 13
1. Czynnoci odciêcia dop³ywu wody lub odbioru cieków w przypadkach uchylania siê przez ODBIORCÊ
US£UG od uiszczania op³at za wodê i cieki oraz ponowne uczynnienie przy³¹cza i wznowienie dostawy
wody lub przyjmowania cieków po op³aceniu nale¿-

noci, EKSPLOATATOR dokonuje odp³atnie, wed³ug
cennika us³ug zatwierdzonego przez MIASTO.
2. W przypadkach uprawniaj¹cych EKSPLOATATORA do
odciêcia dostawy wody lub odbioru cieków, w szczególnoci z powodu nie uiszczenia op³aty, o jakich mowa
w § 14, ponowne uczynnienie przy³¹cza nastêpuje po
udokumentowaniu przez ODBIORCÊ US£UG uiszczenia nale¿nych kwot, op³aceniu kosztów poniesionych
przez EKSPLOATATORA zwi¹zanych z zamkniêciem
i uruchomieniem przy³¹cza oraz zawarciu nowej umowy.
3. Ponowne uczynnienie przy³¹cza wodoci¹gowego musi
byæ poprzedzone pozytywnym wynikiem badania
wody wykonanym na koszt ODBIORCY US£UGI.
ROZDZIA£ 5
SPOSÓB ROZLICZEÑ W OPARCIU O CENY
I STAWKI OP£AT USTALONYCH W TARYFACH
§ 14
1. Op³atami zosta³y objête tylko us³ugi w zakresie zaopatrzenia w wodê i odprowadzenia cieków sanitarnych.
2. Podstawowe zasady rozliczeñ za zaopatrzenie w wodê
i odprowadzanie cieków okrelaj¹ przepisy ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków które stanowi¹, ¿e:
1) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez
EKSPLOATATORA z ODBIORCAMI US£UG na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at
oraz iloci dostarczonej wody i odprowadzonych
cieków,
2) iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala
siê na podstawie wskazania wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody, ustalone na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) w przypadku niesprawnoci lub braku (kradzie¿y)
wodomierza g³ównego, je¿eli umowa nie stanowi
inaczej, iloæ pobranej wody ustala siê na podstawie redniego zu¿ycia wody w okresie 6 miesiêcy
przed stwierdzeniem niesprawnoci wodomierza, a
gdy nie jest to mo¿liwe  na podstawie redniego
zu¿ycia wody w analogicznym okresie roku ubieg³ego lub iloczynu redniomiesiêcznego zu¿ycia wody
w roku ubieg³ym i liczby miesiêcy niesprawnoci
wodomierza,
4) w przypadku nieposiadania przez EKSPLOATATORA
danych, o jakich mowa wy¿ej w pkt 2 iloæ dostarczonej wody ustala siê zgodnie z przeciêtnymi normami zu¿ycia wody,
5) iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych,
6) w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków przyjmuje siê jako równ¹ iloci
wody pobranej z sieci, w³asnych i innych róde³
wody,
7) w rozliczeniach iloci odprowadzonych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody (w tym i do podlewania
terenów zielonych) uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt ODBIORCY US£UG i w sposób uzgodniony z EKSPLOATATOREM,
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8) je¿eli odprowadzaj¹cym cieki jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ
odprowadzanych cieków ustala siê w umowie miêdzy dostawc¹ a odbiorca cieków, z uwzglêdnieniem
udokumentowanej iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody
do celów produkcyjnych i technologicznych.
Okresy wystawiania faktur mog¹ byæ miesiêczne, dwumiesiêczne, kwartalne w zale¿noci od typu ODBIORCY US£UG.
ODBIORCA US£UG dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzone cieki w terminie okrelonym
w fakturze, który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni od
daty jej dostarczenia.
W przypadku naliczenia kar umownych za ponadnormatywny zrzut cieków, o których mowa w § 29 Regulaminu, EKSPLOATATOR wystawiaæ bêdzie noty obci¹¿eniowe.
Ostateczny termin p³atnoci kar umownych zamieszczany bêdzie na nocie obci¹¿eniowej.
Ka¿da zw³oka ODBIORCY US£UG w terminowym uiszczeniu nale¿noci z tytu³u dostawy wody, odbioru cieków lub kar umownych za ponadnormatywny zrzut
cieków poci¹ga za sob¹ automatyczne naliczenie odsetek ustawowych.
Zg³oszenie przez ODBIORCÊ US£UG zastrze¿eñ do
wysokoci faktury nie wstrzymuje jej zap³aty.
Zastrze¿enia bêd¹ rozpatrzone nie póniej ni¿ w ci¹gu
14 dni od dnia ich otrzymania przez EKSPLOATATORA.
W przypadku nadp³aty zalicza siê j¹ na poczet przysz³ych nale¿noci lub na ¿¹danie ODBIORCY US£UG,
zwraca siê w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku
w tej sprawie.
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a) w zakresie kanalizacji deszczowej przez ZW-K,
b) w zakresie kanalizacji sanitarnej i dostawy wody
przez EKSPLOATATORA.
3. EKSPLOATATOR jest zobowi¹zany ka¿dorazowo uzyskaæ akceptacjê ZW-K w zakresie wydanych warunków
technicznych i uzgodnienia dokumentacji przed przekazaniem ich dla ODBIORCY US£UG.
§ 17

ROZDZIA£ 6
ZASADY BUDOWY I ROZBUDOWY URZ¥DZEÑ
WODOCI¥GOWYCH, KANALIZACJI SANITARNEJ
I DESZCZOWEJ ORAZ WARUNKI PRZY£¥CZENIA
DO SIECI MIEJSKIEJ

1. Budowa sieci i urz¹dzeñ wodoci¹gowych, w tym tak¿e urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nowopowstaj¹cych osiedli mieszkaniowych, obiektów
mieszkalnych, obiektów us³ugowych, instytucji i osób
prywatnych winna byæ realizowana ze rodków w³asnych ich inwestorów na podstawie zatwierdzonej
przez MIASTO dokumentacji technicznej (uzgodnionej
odpowiednio przez ZW-K i EKSPLOATATORA).
2. Zgodê MIASTA na nieodp³atne przekazanie na maj¹tek wybudowanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, w tym urz¹dzeñ kanalizacji deszczowej
nale¿y uzyskaæ wyprzedzaj¹co na etapie planowania
inwestycji. Przekazane na maj¹tek miasta urz¹dzenia
wodoci¹gowe i kanalizacyjne zostaj¹ oddane odpowiednio do eksploatacji dla ZW-K i EKSPLOATATORA.
3. Wybudowane przez Inwestorów urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne, MIASTO mo¿e nabywaæ odp³atnie na warunkach okrelonych w umowie zawartej pomiêdzy MIASTEM a Inwestorem przed przyst¹pieniem
do realizacji inwestycji.
Umowa ta w szczególnoci winna zawieraæ:
1) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzeniem
prób i odbiorów koñcowych, wykonanych przez
strony,
2) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okrelonych w warunkach przy³¹czenia,
3) okrelenia warunków finansowych (partycypacja
MIASTA, nieodp³atne przekazanie na jego maj¹tek
lub inne formy),
4) terminy rozpoczêcia i zakoñczenia robót inwestycyjnych,
5) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków umowy.
4. W przypadku koniecznoci modernizacji sieci miejskich
nie planowanych przez MIASTO, a wynikaj¹cych z potrzeb realizacji danej inwestycji, koszty tej modernizacji pokrywa Inwestor ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do
sieci miejskiej.

§ 16

§ 18

1. Na terenie MIASTA, budowê sieci i rozbudowê urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowi¹cych w³asnoæ MIASTA, realizuje ZW-K
zgodnie z zatwierdzonym przez Radê Miasta wieloletnim planem rozwoju i modernizacji.
2. Realizacjê budowy przy³¹czy do sieci wodoci¹gowej,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do
lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na w³asny koszt osoba lub podmiot
ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci
w oparciu o wydane warunki techniczne i dokumentacjê techniczn¹ uzgodnion¹ odpowiednio:

1. Ka¿dy podmiot ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do sieci
wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej zobowi¹zany jest wyst¹piæ z wnioskiem o wydanie warunków technicznych odpowiednio:
a) w zakresie kanalizacji deszczowej do ZW-K,
b) w zakresie kanalizacji sanitarnej i dostawy wody do
EKSPLOATATORA.
2. Wniosek o przy³¹czenie do sieci kanalizacji deszczowej powinien zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie rodzaju i iloci wód opadowych, roztopowych lub drena¿owych,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹

4.

5.

6.

7.
8.
9.

§ 15
EKSPLOATATOR obci¹¿a MIASTO na podstawie cen
i stawek op³at ustalonych w taryfie za:
 wodê pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
 wodê zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na
cele przeciwpo¿arowe,
 wodê zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
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obiektu, a w szczególnoci okrelenie sposobu zagospodarowania odwodnianego terenu.
3. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej ustala EKSPLOATATOR, wniosek ten
powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w
szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe itp.) w budynkach zasilanych w
wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
4. Do wniosku, o którym mowa w § 18 pkt 1, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa we wniosku, wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz
innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 19
1. ZW-K i EKSPLOATATOR okrelaj¹ warunki przy³¹czenia i przekazuj¹ wnioskodawcy w terminie nie d³u¿szym
ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okrelenia.
3. Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i do sieci
kanalizacji sanitarnej powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsce i sposób przy³¹czenia do miejskiej sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej przy³¹czy lub instalacji ODBIORCY,
2) rozdzia³ w³asnoci i granice odpowiedzialnoci eksploatacyjnej EKSPLOATATORA pomiêdzy MIASTEM,
a w³acicielem nieruchomoci pod³¹czonej do sieci
miejskiej,
3) przep³yw obliczeniowy wody oraz cinienie w sieci
miejskiej w miejscu w³¹czenia ODBIORCY,
4) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
4. Warunki przy³¹czenia do sieci kanalizacji deszczowej
powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsce i sposób w³¹czenia przy³¹cza kanalizacji
deszczowej do sieci miejskiej,
2) rozdzia³ w³asnoci i granice odpowiedzialnoci eksploatacyjnej pomiêdzy ZW-K, a w³acicielem nieruchomoci, z której przy³¹cze zostaje w³¹czone do
sieci miejskiej,
3) wymagania dotycz¹ce monta¿u dodatkowych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych odbiorniki miejskie, w tym
zastosowania podczyszczania wód opadowych
przed odprowadzaniem do sieci miejskiej,
4) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.

5. Wydawane warunki techniczne zawieraæ bêd¹ wytyczne do projektowania przy³¹czy i urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów i uwarunkowañ limituj¹cych prawid³owe funkcjonowanie
istniej¹cych ju¿ urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
§ 20
1. Warunkiem przyst¹pienia przez Inwestora do wykonywania robót przy³¹czeniowych jest uzgodnienie odpowiednio przez EKSPLOATATORA lub ZW-K dokumentacji technicznej.
2. Wszelkie prace inwestycyjne i remontowe na urz¹dzeniach wodoci¹gowych i urz¹dzeniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowi¹cych w³asnoæ MIASTA
mog¹ byæ wykonywane jedynie za zgod¹ ZW-K i EKSPLOATATORA.
3. ZW-K przejmie do eksploatacji tylko urz¹dzenia kanalizacji deszczowej bêd¹ce w³asnoci¹ MIASTA.
4. W ramach umowy z MIASTEM EKSPLOATATOR przejmie do eksploatacji tylko urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacji sanitarnej bêd¹ce w³asnoci¹ MIASTA.
5. O terminie przyst¹pienia do robót Inwestor zobowi¹zany jest powiadomiæ ZW-K i EKSPLOATATORA na 7
dni przed ich rozpoczêciem.
§ 21
ZW-K i EKSPLOATATOR maj¹ prawo:
1. Kontrolowaæ wszelkie prace zwi¹zane z wykonywaniem
przy³¹czy, sieci i urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, które zostan¹ przekazane MIASTU na maj¹tek pod wzglêdem zgodnoci ich realizacji z wydanymi warunkami technicznymi i projektem technicznym
uzgodnionym przez ZW-K lub EKSPLOATATORA oraz
pod wzglêdem jakoci wykonywanych robót; w tym
celu maj¹ prawo wstêpu na plac budowy, zg³aszania
inwestorowi lub wykonawcy zastrze¿eñ oraz ¿¹dania
usuniêcia stwierdzonych wad.
2. Uczestniczyæ w odbiorze w/w prac oraz egzekwowaæ
od wykonawców realizacjê wydanych zaleceñ, warunkuj¹cych prawid³owe funkcjonowanie i eksploatacjê
wykonanych przy³¹czy, sieci i urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
§ 22
1. Wydawanie przez ZW-K warunków technicznych przy³¹czenia do sieci kanalizacji deszczowej, uzgadnianie
dokumentacji technicznej w tym zakresie, dokonywanie przegl¹dów, odbiorów technicznych i koñcowych
sieci kanalizacji deszczowej oraz udostêpnianie geodezyjnych danych bran¿owych dotycz¹cych sieci deszczowej jest nieodp³atne.
2. Wydawanie przez EKSPLOATATORA warunków technicznych przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowych i kanalizacji sanitarnej, uzgadnianie dokumentacji technicznej w tym zakresie, dokonywanie przegl¹dów, odbiorów technicznych i koñcowych sieci wodoci¹gowych
i kanalizacji sanitarnej oraz udostêpnianie geodezyjnych danych bran¿owych dotycz¹cych sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych jest nieodp³atne.
§ 23
1. Wszelkie prace inwestycyjne i remontowe wykonane
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przez inwestorów podlegaj¹ odbiorowi technicznemu
przez gestorów sieci.
2. Odbiór koñcowy przy³¹czy, sieci i urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przekazaniem na maj¹tek MIASTA i do eksploatacji odpowiednio do ZW-K i EKSPLOATATORA, odbywaæ siê winien
przy udziale przedstawicieli ZW-K i EKSPLOATATORA.
3. ZW-K i EKSPLOATATOR odmówi¹ przy³¹czenia nieruchomoci do sieci, jeli przy³¹cze wykonane zosta³o
bez ich zgody, b¹d niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnion¹ dokumentacj¹ techniczn¹.
§ 24
1. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego pokrywa EKSPLOATATOR, a urz¹dzenia pomiarowego  ODBIORCA US£UGI.
2. Wszelkie wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹
czêci¹ instalacji wewnêtrznej i koszty ich monta¿u,
utrzymania i legalizacji pokrywa ODBIORCA US£UG.
ROZDZIA£ 7
ZASADY PRZEJMOWANIA SIECI WODOCI¥GOWEJ
I HYDROFORNI OSIEDLOWYCH
§ 25
1. Przejmowanie przez MIASTO hydroforni osiedlowych
na maj¹tek MIASTA od ich dotychczasowych u¿ytkowników odbywaæ siê bêdzie zgodnie z nastêpuj¹cymi
zasadami:
1) obiekt (budynek + urz¹dzenia technologiczne) zg³oszony przez dotychczasowego u¿ytkownika do przekazania na maj¹tek MIASTA powinien posiadaæ odpowiedni stan techniczny, umo¿liwiaj¹cy jego dalsz¹ prawid³ow¹ eksploatacjê,
2) formalne przejêcie obiektu od dotychczasowego
u¿ytkownika poprzedzaæ bêdzie odbiór techniczny
zmodernizowanej hydroforni zgodnie z warunkami
technicznymi okrelonymi w za³¹czniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Odbiór, podczas którego dotychczasowy u¿ytkownik winien przed³o¿yæ komplet dokumentacji, nale¿y przeprowadziæ z udzia³em przedstawicieli MIASTA, ZW-K i EKSPLOATATORA,
3) przejêcie budynku w którym usytuowana jest hydrofornia nie jest obligatoryjne i ka¿dorazowo bêdzie
ustalane przez MIASTO.
2. Szczegó³owe warunki nieodp³atnego przekazania 
przejêcia hydroforni zostan¹ okrelone w umowie o
nieodp³atnym przekazaniu tego obiektu, zawartej pomiêdzy MIASTEM i dotychczasowym u¿ytkownikiem
(patrz za³¹cznik nr 1)*.
§ 26
1. Przejmowanie przez MIASTO sieci osiedlowych na maj¹tek MIASTA od dotychczasowych u¿ytkowników odbywaæ siê bêdzie zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami:
1) sieæ zg³oszona przez dotychczasowego u¿ytkownika do przekazania na maj¹tek MIASTA powinna posiadaæ odpowiedni stan techniczny, umo¿liwiaj¹cy
jego dalsz¹ prawid³ow¹ eksploatacjê, jak równie¿
winna byæ u³o¿ona w sposób nie koliduj¹cy z innym
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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uzbrojeniem podziemnym lub budowlami (jak np.
ogrodzenia, s³upy owietlenia ulicznego, mury oporowe, zabudowania, itp.) w tym rejonie,
2) formalne przejêcie sieci od dotychczasowego u¿ytkownika poprzedzaæ bêdzie odbiór techniczny zmodernizowanej sieci zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi w za³¹czniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
Odbiór, podczas którego dotychczasowy u¿ytkownik winien przed³o¿yæ komplet dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacj¹ powykonawcz¹,
nale¿y przeprowadziæ z udzia³em przedstawicieli
MIASTA, ZW-K i EKSPLOATATORA,
3) przejêcie sieci przez MIASTO uwarunkowane jest jednoczesnym ustanowieniem przez dotychczasowego jej u¿ytkownika s³u¿ebnoci gruntowej na trasie
przebiegu przekazywanej sieci na rzecz MIASTA celem zagwarantowania mo¿liwoci prowadzenia
czynnoci eksploatacyjnych i usuwania ewentualnych awarii (koszty ustanowienia s³u¿ebnoci gruntowej oraz wpisanie jej do ksi¹g wieczystych obci¹¿aæ bêd¹ dotychczasowego u¿ytkownika)
2. Szczegó³owe warunki nieodp³atnego przekazania 
przejêcia sieci osiedlowych zostan¹ okrelone w umowie o nieodp³atnym przekazaniu sieci, zawartej pomiêdzy MIASTEM i dotychczasowym u¿ytkownikiem.
ROZDZIA£ 8
MO¯LIWOCI DOSTÊPU DO US£UG
WODOCI¥GOWO-KANALIZACYJNYCH
§ 27
1. Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci tych us³ug:
1) w MIECIE, które udostêpnia nieodp³atnie wgl¹d:
a) w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego MIASTA,
b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) w regulamin wiadczenia us³ug,
d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania cieków,
2) w ZW-K udostêpniaj¹cym nieodp³atnie wgl¹d:
a) w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) w roczne plany inwestycyjne,
c) w regulamin wiadczenia us³ug.
3) u EKSPLOATATORA udzielaj¹cego nieodp³atnie
wszelkich informacji na temat bie¿¹cej eksploatacji
sieci i urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacji sanitarnej, w tym wgl¹d w bie¿¹ce plany eksploatacyjne.
ROZDZIA£ 9
SZCZEGÓLNE, DODATKOWE WARUNKI
ODBIORU CIEKÓW OD DOSTAWCÓW
CIEKÓW PRZEMYS£OWYCH
§ 28
1. Sposób realizacji obowi¹zków dostawców cieków
przemys³owych oraz warunki wprowadzania cieków
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne
wartoci wskaników zanieczyszczeñ w ciekach prze-
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mys³owych wprowadzanych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz sposób sprawowania kontroli iloci i jakoci cieków okrela rozporz¹dzenie wydane przez ministra w³aciwego do spraw gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej.
2. Umowy z dostawcami cieków przemys³owych zawieraj¹ za³¹czniki okrelaj¹ce dopuszczalne warunki, jakim powinny odpowiadaæ cieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej, uwzglêdniaj¹ce obowi¹zuj¹ce przepisy oraz wysokoæ i sposób naliczania kar umownych
za przekroczenie tych warunków.
3. EKSPLOATATOROWI przys³uguje równie¿ prawo dochodzenia od dostawców cieków odszkodowania
przewy¿szaj¹cego wysokoæ zastrze¿onej kary umownej do wysokoci szkody poniesionej przez niego w
zwi¹zku z przekroczeniem przez dostawcê cieków
warunków jakim cieki te powinny odpowiadaæ.
4. Je¿eli dostawca cieków zg³osi poprawê jakoci cieków i potrzebê potwierdzenia tego faktu powtórnymi
analizami, EKSPLOATATOR obci¹¿y dostawcê cieków
kosztami kontroli i analiz, o ile poprawa jakoci cieków nie zostanie stwierdzona.
§ 29
1. Miejscem poboru prób cieków jest miejsce odbioru
cieków okrelone w § 8 pkt 12 niniejszego Regulaminu.
2. Strony w umowie mog¹ inaczej okreliæ miejsce poboru prób.
3. Pobór prób do analizy dokonywany jest przez pracowników EKSPLOATATORA po powiadomieniu dostawcy cieków o tym fakcie.
4. EKSPLOATATOR niezw³ocznie, nie póniej ni¿ w terminie 14 dni, zawiadamia dostawcê cieków o laboratoryjnym wyniku badania pobranej próbki cieków.
5. W przypadku przekroczeñ dopuszczalnych warunków
okrelonych w umowie, potwierdzonych analizami laboratoryjnymi, dostawca cieków zostanie obci¹¿ony
karami wg zasad okrelonych w umowie.
§ 30
1. Dostawca cieków przemys³owych wprowadzanych do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych jest zobowi¹zany do:
1) niezw³ocznego powiadomienia EKSPLOATATORA o
awarii powoduj¹cej zrzut niebezpiecznych substancji do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, w celu podjêcia odpowiednich przedsiêwziêæ zmniejszaj¹cych skutki
awarii, a tak¿e o wszelkich zmianach technologii
maj¹cych wp³yw na iloæ i parametry jakociowe
cieków,
2) zainstalowania na ¿¹danie EKSPLOATATORA niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych cieki przemys³owe i prawid³owej ich eksploatacji w przypadku gdy sk³ad cieków, które s¹ lub maj¹ byæ odprowadzone do sieci kanalizacyjnej przekracza dopuszczalne warunki,
3) umo¿liwienia przedstawicielom EKSPLOATATORA
dostêpu w ka¿dym czasie do miejsc kontroli iloci
i jakoci cieków przemys³owych wprowadzanych
do tych urz¹dzeñ, do poboru prób oraz przeprowadzania kontroli sieci i urz¹dzeñ do podczyszczania
cieków, bêd¹cych w³asnoci¹ ODBIORCY US£UG,
4) wewnêtrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych
iloci i natê¿eñ dop³ywu cieków przemys³owych

oraz ich wskaników zanieczyszczenia, w szczególnoci gdy wprowadzane cieki przemys³owe stanowi¹ wiêcej ni¿ 10% wszystkich cieków komunalnych dop³ywaj¹cych do oczyszczalni oraz gdy zanieczyszczenie w ciekach przemys³owych mo¿e
stwarzaæ zagro¿enia dla bezpieczeñstwa lub zdrowia osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne lub
bezpieczeñstwa konstrukcji budowlanych i wyposa¿enia technicznego urz¹dzeñ kanalizacyjnych lub
procesu oczyszczania cieków,
5) udostêpniania wyników wewnêtrznej kontroli przedstawicielom EKSPLOATATORA oraz informacji na
temat posiadanych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych
cieki, a tak¿e rodzaju i róde³ substancji niebezpiecznych wprowadzanych do cieków,
6) zainstalowania, na ¿¹danie EKSPLOATATORA, urz¹dzeñ pomiarowych s³u¿¹cych do okrelania iloci
i jakoci cieków przemys³owych i prawid³owo je
eksploatowaæ, je¿eli takie wymaganie jest uzasadnione mo¿liwoci¹ wyst¹pienia zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa lub zdrowia osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne lub bezpieczeñstwa konstrukcji
budowlanych i wyposa¿enia technicznego urz¹dzeñ
kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania cieków,
7) dokonywania systematycznych pomiarów iloci odprowadzanych cieków oraz okresowo badañ laboratoryjnych ich sk³adu.
2. W przypadku, gdy odbierane cieki przemys³owe bêd¹
zagra¿a³y zdrowiu osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne b¹d funkcjonowaniu elementów systemu
kanalizacyjnego, EKSPLOATATOR ma prawo rozwi¹zaæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i dokonaæ
zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego oraz poinformowaæ o tym fakcie w³aciwe organy i dostawce cieków.
ROZDZIA£ 10
SPOSÓB POSTÊPOWANIA W PRZYPADKU
NIEDOTRZYMANIA CI¥G£OCI US£UG
I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ
WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI
KANALIZACYJNEJ CIEKÓW. INFORMOWANIE ODBIORCÓW US£UG
§ 31
1. Do udzielania ODBIORCOM US£UG informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ w odprowadzaniu
wód opadowych oraz awarii urz¹dzeñ i sieci kanalizacji deszczowej zobowi¹zany jest ZW-K.
2. Do udzielania ODBIORCOM US£UG informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia w wodê
i odprowadzania cieków sanitarnych oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacji sanitarnej zobowi¹zany jest EKSPLOATATOR.
3. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadku, gdy wystêpuj¹ warunki
stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenia us³ug, w szczególnoci gdy z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci
prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania
cieków.
§ 32
ZW-K i EKSPLOATATOR nie ponosz¹ odpowiedzialno-
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ci za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody b¹d
ograniczenie lub wstrzymanie odbioru cieków sanitarnych i wód opadowych wywo³ane:
1) dzia³aniem si³y wy¿szej (po¿ar, ska¿enie ekologiczne,
powód, katastrofalne mrozy itp.), albo wy³¹cznie z
winy ODBIORCY US£UG lub osoby trzeciej, za któr¹
ZW-K lub EKSPLOATATOR nie ponosz¹ odpowiedzialnoci,
2) niezawinion¹ przez ZW-K lub EKSPLOATATORA awari¹ urz¹dzeñ i przy³¹czy wodoci¹gowych lub kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na czas niezbêdny do wykonania prac w celu zapobie¿enia lub usuniêcia skutków awarii,
3) potrzeb¹ zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów
po¿arowych,
4) przerwami w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
5) uszkodzeniem instalacji wewnêtrznej ODBIORCY
US£UG gro¿¹cym niebezpieczeñstwem,
6) planowanymi pracami konserwacyjno-remontowymi,
po uprzednim powiadomieniu o nich ODBIORCÓW
US£UG,
7) innymi przyczynami zale¿nymi od ODBIORCY US£UG.
§ 33
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania informacji
i odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci
us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków:
1) niezw³ocznie  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia
przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w wiadczeniu us³ug,
2) 14 dni  na skargi pisemne, wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
§ 34
EKSPLOATATOR zobowi¹zany jest do zawiadomienia
odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków
technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§ 35
1. ODBIORCA US£UG ma prawo zg³aszania reklamacji
dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz
wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w pkt 1, wnoszone s¹ na
pimie przez zainteresowanego odpowiednio do ZWK lub EKSPLOATATORA.
3. ZW-K lub EKSPLOATATOR zobowi¹zani s¹ do powiadomienia zainteresowanego o sposobie za³atwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wp³ywu.
§ 36
1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody b¹d odbiorze cieków EKSPLOATATOR
zobowi¹zany jest powiadomiæ ODBIORCÓW US£UG
w miejscowej prasie co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem prac oraz na tablicach og³oszeñ Zarz¹dców posesji, a gdyby przerwy lub ograniczenia
mia³y trwaæ ponad 12 godzin, EKSPLOATATOR uprzedzi o tym ODBIORCÓW US£UG co najmniej na 3 dni
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przed terminem prac.
2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin EKSPLOATATOR udostêpni zastêpczy punkt poboru wody, informuj¹c ODBIORCÓW US£UG o mo¿liwociach korzystania z tego punktu i jego lokalizacji.
ROZDZIA£ 11
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 37
1. Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje siê odpowiednie przepisy prawa, w szczególnoci
ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747), zwan¹ w treci Regulaminu
Ustaw¹.

2444
UCHWA£A Nr XXXV/579/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 4 padziernika 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXX/354/97 Rady Miasta Sopotu z dnia 12 czerwca 1997 r. W sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy miasta Sopotu
Na podstawie art. 40 ust. 1 w zwi¹zku z art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz art. 4, pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr
121, poz. 770, Nr 60, poz. 369; z 2000 r. Nr 22, poz. 272; z
2001 r. Nr 100, poz. 1085; Nr 154, poz. 1800) i art. 13 ust.
3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr
62, poz. 628; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365) Rada
Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXX/354/97 z dnia 12 czerwca 1997 r. w
sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy miasta Sopotu zmienia siê treæ § 19, który otrzymuje brzmienie:
1. Wprowadza siê ca³kowity zakaz spalania odpadów.
2. Zakaz ten nie dotyczy nastêpuj¹cych okresów:
 10-24 padziernika,
 10-24 marca,
gdy posiadacze ogrodów dzia³kowych i dzia³ek przydomowych bêd¹ mogli spalaæ pozosta³oci rolinne poza instalacj¹ i urz¹dzeniami.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Sopotu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnic¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
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§1

UCHWA£A Nr XXXV/580/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 4 padziernika 2002 r.

1. Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty za usuniêcie pojazdu:
 jednoladowego  70 z³,
 osobowego, dostawczego, przyczepki  120 z³,
 ciê¿arowego, przyczepy (do 3,5 t)  200 z³ ,
 ciê¿arowego, przyczepy, naczepy (powy¿ej 3,5 t) 
500 z³.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty za parkowanie:
 pojazdy jednoladowe  5 z³ za dobê,
 pojazdy osobowe, dostawcze, przyczepki  18 z³ za
dobê,
 pojazdy ciê¿arowe, przyczepy, naczepy  30 z³ za
dobê.
3. Wysokoæ op³at ustalonych niniejsz¹ uchwa³¹ podane
s¹ w kwotach brutto uwzglêdniaj¹cych podatek VAT.

w sprawie ustalenia op³at za usuniêcie i parkowanie na
strze¿onym parkingu pojazdu usuniêtego z drogi na
wniosek policji.
Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym, (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.
558) i art. 130a, ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz.
602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr
106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz.
1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53,
poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149,
Nr 110 poz. 1371, Nr 129, poz. 1444, Nr 130, poz. 1452; z
2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 129, poz. 1444, Nr 110, poz.
1189) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Sopotu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
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