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2446
UCHWA£A Nr III/7/02
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 5,
art.6 ust. 12 i 13, 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 Miejska w Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê z dniem 1 stycznia 2003 r. stawki podatku od
nieruchomoci w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,46 z³
od 1 m2 pow. u¿ytkowej
2) od budynków lub ich czêci:

a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  14,50 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
b) bezporednio zwi¹zanych z procesem poboru i uzdatniania wody, wytwarzania ciep³a, oczyszczaniem i odprowadzaniem cieków  7,25 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
 5,00 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,20 z³
od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
e) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ produkcyjn¹ i us³ugow¹ przy
utworzeniu w roku podatkowym nowych miejsc pracy
na okres nie krótszy ni¿ 1 rok:
 je¿eli utworzono od 3-5 miejsc pracy  10,00 z³ od
1 m2 pow. u¿ytkowej,
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 je¿eli utworzono od 6-10 miejsc pracy  8,00 z³
od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
 je¿eli utworzono powy¿ej 10 miejsc pracy 
5,00 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
f) pozosta³ych  5,50 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
3) od budowli:
a) wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania
ciep³a, ruroci¹gi i przewody sieci rozdzielczej ciep³a i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków  1% ich wartoci
okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.
3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
b) pozosta³ych  2%,
4) od gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿
rolnicza lub len¹, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
0,57 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0.15 z³ od 1m2 powierzchni.
2. Ustala siê wzory formularzy:
1) informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych,
2) deklaracji na podatek od nieruchomoci jak w za³¹cznikach nr 1 i 2* do niniejszej uchwa³y
§2
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zwalania siê z podatku od nieruchomoci:
W ca³oci budynki gospodarcze po by³ych gospodarstwach rolnych, gdy jedynym ród³em utrzymania podatnika jest renta lub emerytura.
W ca³oci nieruchomoci lub ich czêci zwi¹zane z dzia³alnoci¹ kulturaln¹ oraz stanowi¹ce wysypisko odpadów i cmentarze.
W 60% nieruchomoci lub ich czêci, gdy wy³¹cznym
ród³em utrzymania podatnika jest emerytura b¹d renta nie przekraczaj¹ca 150% najni¿szej emerytury.
Budynki mieszkalne lub ich czêci stanowi¹ce lokale
socjalne wydzielone z mieszkaniowego zasobu gminy.
Budynki lub ich czêci zakwalifikowane do rozbiórki
przez organ nadzoru budowlanego (pozwolenie na rozbiórkê b¹d przyjêcie zg³oszenia rozbiórki obiektu budowlanego).
Budynki i budowle lub ich czêci zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ produkcyjn¹ rozpoczêt¹ w 2003 r.,
w których dotychczas nie by³a prowadzona dzia³alnoæ
gospodarcza.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Czarnem z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie wysokoci stawek i zwolnieñ od podatku od nieruchomoci
(Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 88 poz. 1159).
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
T. Szkudlarek

2447
UCHWA£A Nr III/8/02
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 14 pkt
1-3 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 Miejska w Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê z dniem 1 stycznia 2003 r. stawkê podatku
od posiadania psów w wysokoci 20,00 z³ rocznie od ka¿dego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu.
§2
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w § 1 je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po
dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§3
1. Podatek jest p³atny z góry bez wezwania w terminie do
dnia 31 marca lub w ci¹gu dwóch tygodni od dnia wejcia w posiadanie psa.
2. Zarz¹dza siê pobór podatku przez so³tysów w drodze
inkasa ustalaj¹c ich wynagrodzenie w wysokoci 10%
od pobranej kwoty, b¹d wyznaczonego pracownika
samorz¹dowego w siedzibie urzêdu.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.

§3

§5

Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci od osób
fizycznych przez so³tysów w drodze inkasa ustalaj¹c ich
wynagrodzenie w wysokoci 5% od pobranej kwoty, b¹d
wyznaczonego pracownika samorz¹dowego w siedzibie
urzêdu.

Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/171/01 Rady Miejskiej w
Czarnem z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego Nr 88 poz. 1157).

§4

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

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/172/01 Rady Miejskiej w
*) Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê. Druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.

§6

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
T. Szkudlarek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2448, 2449, 2450
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UCHWA£A Nr III/9/02
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 19
pkt 1 lit. a) i pkt 2 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 Miejska w Czarnem uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê z dniem 1 stycznia 2003 r. stawki op³aty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach:
1) z wozu konnego, z rêki, kosza, skrzynki, wózka rêcznego, przyczepy ci¹gnikowej  8,00 z³,
2) za zajêcie placu pod stoisko do 10 m2  12,00 z³
 powy¿ej 10 m2  22,00 z³.
§2
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
przez wyznaczonego pracownika Urzêdu Miasta i Gminy b¹d dzier¿awcê targowiska.
2. W przypadku poboru op³aty targowej w drodze inkasa
przez dzier¿awcê targowiska ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 35% od pobranej op³aty
targowej
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/173/01 Rady Miejskiej w
Czarnem z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie stawek
op³aty targowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 88,
poz. 1159).
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
T. Szkudlarek

2449
UCHWA£A Nr III/12/02
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 6 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym

(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) Rada
Miejska w Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2002 r. okrelan¹ w Komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego, og³aszonego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski Nr 51, poz. 733 obni¿a siê do kwoty 32,00 z³ za 1 q
przyjmuj¹c jako podstawê do wymiaru podatku rolnego
na rok 2003.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/76/01 Rady Miejskiej w
Czarnem z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 88, poz. 1161).
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
T. Szkudlarek

2450
UCHWA£A Nr III/13/02
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 13 grudnia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wprowadzenia op³aty
administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 18
i 19 pkt 1 lit d) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w Czarnem uchwala, co
nastêpuje:
§1
Z dniem 1 stycznia 2003 r. zmienia siê uchwa³ê Rady
Miejskiej w Czarnem Nr XXIV/135/00 z dnia 28 grudnia
2000 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej w ten sposób, ¿e w § 1 ust. 1 skrela siê pkt 1-3.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
T. Szkudlarek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 2451, 2452

2451

2452

UCHWA£A nr 13/III/02
Rady Miasta Malborka
z dnia 13 grudnia 2002 r.

UCHWA£A Nr 14/III/02
Rady Miasta Malborka
z dnia 13 grudnia 2002 r.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta.

w sprawie ustalenia dziennych stawek op³aty targowej
oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr z 2001 r.Nr
142,poz. 1591 z pó¿n. zm.) oraz art.5 ust. 1i 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,poz. 84 z pón. zm.) -Rada Miasta
Malborka 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. 19 pkt 1 lit.a i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z póñ. zm.) 
Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:

§1

§1

Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  0,55 z³. od 1m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³. od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych  0,20 z³. od 1m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,38 z³. od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 15,66 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,06 z³. od 1m2 powierzchni u¿ytkowej.
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 
3,46 z³. od 1m2 powierzchni u¿ytkowej.
3) od pozosta³ych budynków lub ich czêci, w tym:
a) od gara¿y wolnostoj¹cych lub dobudowanych do
innych budynków- 5,78 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) od pozosta³ych budynków  4,06 z³. od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
4) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z pó. zmianami).

Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej na targowiskach w miecie wg za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Inkasentem poboru op³aty targowej na targowisku przy
ul. Targowej jest Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe INDEX spó³ka z o.o. Malbork ul. Targowa 1 pobieraj¹ce wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 50%
wp³ywów pobranych op³at targowych.
2. Inkasentem poboru op³aty targowej na targowisku przy
ul. Solnej i innych miejscach, gdzie prowadzony jest
handel jest Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku ul. gen. De Gaulle 70 pobieraj¹cy
wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 12% wp³ywów
pobranych op³at targowych.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
§4
Traci moc uchwa³a nr 38/V/90 Rady Miasta Malborka z
dnia 27 wrzenia 1990 r. w sprawie lokalizacji targowiska
oraz ustalenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej oraz sposobu jej poboru z póniejszymi zmianami.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
T. Wony
Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y RM Malborka
nr 14/III/02
z dnia 13 grudnia 2002 r.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
T. Wony

DZIENNE STAWKI OP£ATY TARGOWEJ
NA TARGOWISKACH W MIECIE MALBORKU
Lp.
1
1

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOCI
2
Sprzeda¿ z wozu konnego, samochodu
osobowego i samochodu dostawczego
(od wozu, samochodu)
a) artyku³ów rolno spo¿ywczych
b) artyku³ów przemys³owych

OP£ATA
W z³
3

7,50
12,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2

3

4

5
6
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Sprzeda¿ z samochodu ciê¿arowego,
platformy, przyczepy samochodowej lub
traktorowej (od samochodu, platformy,
przyczepy)
a) artyku³ów rolno spo¿ywczych
b) artyku³ów przemys³owych
Sprzeda¿ obnona z rêki, kosza, wiadra,
wózka, roweru (od osoby)
a) artyku³ów rolno spo¿ywczych
b) artyku³ów przemys³owych
Sprzeda¿ z ³awy zadaszonej du¿ej
Sprzeda¿ z ³awy zadaszonej
Sprzeda¿ z ³awy zadaszonej ma³ej
Sprzeda¿ z ³awki (za jedno stanowisko) do 1 mb
Sprzeda¿ z ³awki (za jedno stanowisko) do 2 mb
Sprzeda¿ z ³awki (za jedno stanowisko) do 3 mb
Za zajêcie wytyczonego pola namiotowego do
6m²

Poz. 2452, 2453, 2454, 2455

2454

11,00
14,50

5,50
6,00
13,00
11,50
10,00
5,00
9,00
13,00
12,00

2453
UCHWA£A Nr 15/III/02
Rady Miasta Malborka
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawki podatku od posiadania psa, terminu p³atnoci i jego poboru na terenie Miasta.
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.14 pkt 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych t.j.
Dz.U.nr 9 z 7.02.2002 r. poz. 84 z pón. zm.) Rada Miasta
uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawki podatku od posiadania psa
pierwszego i ka¿dego nastêpnego w wysokoci 35,- z³.
rocznie.
§2
Osoby fizyczne posiadaj¹ce psy wp³acaj¹ podatek od
posiadania psa bez wezwania do dnia 31 marca ka¿dego
roku, lub w ci¹gu 30 dni od wejcia w posiadanie psa do
kasy Urzêdu Miasta Malborka Pl. S³owiañski 5 lub na rachunek bankowy Urzêdu Miasta.
§3
Traci moc uchwa³a nr 237/XXVII/2000 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawki podatku od posiadania psa, terminu p³atnoci i sposobu jego poboru na terenie Miasta z póniejszymi zmianami.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
T. Wony

UCHWA£A Nr 16/III/02
Rady Miasta Malborka
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych
podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbêdnych
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci podatku rolnego i podatku lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142,poz. 1591 z pón. zm.),art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U z 2002 r. Nr 9,poz. 84 z pón. zm.), art. 6 a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.
Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pó¿n. zm.) oraz art. 6 ust.
9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada Miasta Malborka uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzory formularzy dotycz¹cych podmiotów
i przedmiotów opodatkowania niezbêdnych do wymiaru
i poboru podatku:
od nieruchomoci, rolnego i lenego.
1) Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci stanowi¹ca za³¹cznik Nr 1* do uchwa³y,
2) Deklaracja na podatek od nieruchomoci stanowi¹ca
za³¹cznik Nr 2* do uchwa³y,
3) Informacja w sprawie podatku rolnego stanowi¹ca za³¹cznik Nr 3* do uchwa³y,
4) Deklaracja na podatek rolny stanowi¹ca za³¹cznik Nr 4*
do uchwa³y,
5) Informacja w sprawie podatku lenego stanowi¹ca
za³¹cznik Nr 5* do uchwa³y,
6) Deklaracja na podatek leny stanowi¹ca za³¹cznik Nr 6*
do uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
T. Wony

2455
UCHWA£A Nr III/13/02
Rady Gminy Miko³ajki Pomoskie
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 5 ust. 1, 2, 3 i 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.) Rada Gminy uchwala
co nastêpuje:
*) Za³¹czników nr 1-6 nie publikuje siê. Druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.

Poz. 2455, 2456, 2457, 2458
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§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci na terenie gminy Miko³ajki Pomorskie w wysokoci:
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  3,38 z³ od 1 ha powierzchni,
c) od pozosta³ych  0,10 z³ od 1 m2 powierzchni;
2. od budynków mieszkalnych lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,51 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 15,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  1,06 z³ powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 
3,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych  4,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdovvym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Kulecki

2457
UCHWA£A Nr III/15/02
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów deklaracji i informacji na
podatek od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) i art. 6 ust. 6, ust. 9 pkt 1 i ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada
Gminy uchwala nastêpuj¹ce wzory formularzy zawieraj¹cych dane dotycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci.
§1
Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci dla osób fizycznych wg za³¹cznika nr 1*.

§3

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Kulecki

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 wg za³. nr 2*.
§3

2456
UCHWA£A Nr III/14/02
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na
rok 2003.
Na podstawie art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31 ze zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 o samorz¹dzie terytorialnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr
142 , poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy uchwala siê co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci jednostki i zak³ady bud¿etowe, które prowadz¹ dzia³alnoæ w zakresie:
 kultury, sportu i rekreacji,
 pomocy spo³ecznej,
 usiug komunalnych.

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

2458
UCHWA£A Nr III/16/02
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów deklaracji i informacji na
podatek leny.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 18
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.
*) Za³¹czników nr 1-6 nie publikuje siê. Druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 6, ust. 9 ustawy z dnia 30
padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz.
1682) Rada Gminy uchwala nastêpuj¹ce wzory formularzy zawieraj¹cych dane dotycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci.

Poz. 2458, 2459, 2460, 2461
§4

§1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Kulecki

Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku lenego
dla osób fizycznych wg za³¹cznika nr 1*.

2460

§2
Ustala siê wzór deklaracji na podatek leny 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 wg za³. nr 2*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Kulecki

2459
UCHWA£A Nr III/17/02
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów deklaracji i informacji na
podatek rolny.
Na podstawie art.18 ust. 2,pkt 8 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) i art.6, ust. 3 i 11 ustawy z dnia 15
listopada 1984 (t.j. Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1999 r. ze zm.)
Rada Gminy uchwala nastêpuj¹ce wzory formularzy zawieraj¹cych dane dotycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdne do wymiaru i poboru podatku rolnego.

UCHWA£A Nr III/18/02
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci podatku od posiadania
psów oraz zasad jego poboru na 2003 rok.
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od ka¿dego posiadanego psa w wysokoci 22 z³.
§2
Ustala siê termin p³atnoci do dnia 30 czerwca 2003 r.
§3
Podatek od posiadania psów jest p³atny na rêce w³aciwego so³tysa  inkasenta, w kasie Urzêdu Gminy Miko³ajki Pomorskie lub na rêce przedstawiciela powo³anej
komisji spisuj¹cej psy.
§4
Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 5%
od zebranej kwoty.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Kulecki

§1
Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku rolnego
dla osób fizycznych wg za³¹cznika nr 1*.
§2
Ustala siê wzór deklaracji na podatek rolny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa
Lenego Lasy Pañstwowe wg za³. nr 2*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
*) Za³¹czników nr 1-2 nie publikuje siê. Druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.

2461
UCHWA£A Nr III/19/02
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie poboru podatku rolnego, lenego, od nieruchomoci oraz ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego od
osób fizycznych w drodze inkaso.
Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, ze zm.)
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.)
oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o
podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
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1. Zarz¹dza siê pobór podatku rolnego, od nieruchomoci oraz lenego w drodze inkasa.
2. Inkasentami podatków, w których mowa w ust. 1 ustala siê so³tysów.

UCHWA£A Nr III/21/02
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 13 grudnia 2002 r.

§2
Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 5%
od zebranej kwoty.
§3
Wyp³ata wynagrodzeñ o którym mowa w § 2 dokonywana bêdzie na koniec miesi¹ca w którym przypada ustawowy termin p³atnoci raty.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Kulecki

2462
UCHWA£A Nr III/20/02
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej na terenie gminy Miko³ajki Pomorskie oraz
sposobu ich poboru na 2003 rok.
Na podstawie art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz.
31 ze zm.) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej od osób fizycznych i od osób prawnych dokonuj¹cych sprzeda¿y 
14,00 z³.
§2
1. Op³atê uiszcza siê inkasentowi za pokwitowaniem przed
rozpoczêciem handlu.
2. Inkasentami mog¹ byæ osoby fizyczne i prawne na
podstawie umowy zawartej z Wójtem Gminy.
§3
Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 30%
od zebranej kwoty.
§4
Wykonywane uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Kulecki

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na rok 2003.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê roczne stawki podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Miko³ajki
Pomorskie:
1) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w
art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie  550,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  800,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  900,00 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton  1.000,00 z³,
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton  1.300,00 z³,
c) od 25 ton do poni¿ej 29 ton  1.500,00 z³,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton  2.000,00 z³,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie  700,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  800,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  900,00 z³,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton  1.000,00 z³,
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton  1.300,00 z³,
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie  1.700,00 z³,
d) powy¿ej 36 ton  2.250,00 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) 
250,00 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 18 ton  300,00 z³
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton  350,00 z³
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie  1.100,00 z³
d) powy¿ej 36 ton  1.400,00 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  800,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.000,00 z³
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2. Stawki podatku ustalone w ust. 1 pkt 2, 4, 6 w stosunku do danego rodka transportowego nie mog¹ byæ
ni¿sze od stawek minimalnych okrelonych odpowiednio w za³¹czniku nr 1, 2 i 3 do ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych.
3. Stawki podatku dla rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych okrela siê w
wysokoci:
a) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 1:
 lit. a)  450,00 z³,
 lit. b)  650,00 z³,
 lit. c)  800,00 z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 3:
 lit. a)  600,00 z³,
 lit. b)  700,00 z³,
 lit. c)  800,00 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 5  200,00 z³,
d) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 7:
 lit a)  900,00 z³,
 lit b) 1.400,00 z³.

Poz. 2463, 2464, 2465, 2466

2465
UCHWA£A Nr III/23/02
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia op³aty prolongacyjnej na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 ze zm.) w zwi¹zku z art. 57 § 7 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.
926 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê prolongacyjn¹ z tytu³u ro z³o¿enia na
raty lub odroczenia terminu p³atnoci podatków stanowi¹cych dochód bud¿etu gminy.
§2
Stawka op³aty prolongacyjnej wynosi 50% og³oszonej na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r.  Ordynacja podatkowa stawki odsetek za zw³okê.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4

§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.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Kulecki

2464
UCHWA£A Nr III/22/02
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od rodków transportowych na rok 2003.
Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz.
31 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Kulecki

2466
UCHWA£A Nr III/25/2002 r.
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany ustalenia górnych stawek op³at w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o Samorz¹dzie gminnym (t.j. 2001 Dz. U. 142 poz.
1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminie
(Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1

Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
rodki transportowe wykorzystane wy³¹cznie do potrzeb
jednostek i zak³adów bud¿etu gminy.

Ustala siê cenê brutto 1 m3 wywozu odpadów komunalnych sta³ych w wysokoci 28 z³.

§2

§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.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Kulecki

Ustala siê cenê brutto 1 m3 przyjêcia odpadów sta³ych
na wysypisko z terenu Gminy w wysokoci 2,50 z³.
§3
Ustala siê cenê brutto 1 m3 przyjêcia odpadów sta³ych
na wysypisko z poza terenu Gminy w wysokoci 8,50 z³.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
Nr XXX/44/01 z dnia 5 grudnia 2001 r.
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§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Kulecki

2467
UCHWA£A Nr II/14/2002
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 pón. zm.) oraz art. 18, ust. 2,
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591 z pón. zm.) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci:
1) od pierwszego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu 
26,00 z³,
2) od drugiego i ka¿dego nastêpnego psa po  37,00 z³.
§2
Obowi¹zek podatkowy dotycz¹cy podatku od posiadania psów ci¹¿y na osobach fizycznych posiadaj¹cych
psy i zamieszka³ych na terenie gminy.
§3
Podatek jest p³atny z góry bez wezwania do kasy Urzêdu Gminy lub u So³tysa w terminie do 31 marca roku
podatkowego a w przypadku nabycia psa w ci¹gu roku,
w terminie dwóch tygodni od chwili jego nabycia w wysokoci pomniejszonej proporcjonalnie do liczby miesiêcy
w których nie istnia³ obowi¹zek podatkowy.
§4
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc Uchwa³a Nr XIX/141/2001 z dnia 23 listopada 2001 r.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Z-ca Przewodnicz¹cego
Rady Gminy
B. Rahmel

UCHWA£A Nr II/15/2002
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu 1 q ¿yta na 2003 r. na
terenie Gminy Ko³czyg³owy.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
z pón. zm.) 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 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Obni¿a siê cenê ¿yta do kwoty w wysokoci  29,00 z³.
2. Cenê 1 q ¿yta o której mowa w pkt 1 przyjmuje siê jako
podstawê obliczania podatku rolnego na 2003 rok.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XIX/143/2001 r. z dnia 23 listopada 2001 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Z-ca Przewodnicz¹cego
Rady Gminy
B. Rahmel

2469
UCHWA£A Nr II/16/2002
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. 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 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê targow¹ poza placem targowym w
wysokoci 20,00 z³ dziennie.
§2
Op³atê targow¹ o której mowa w § 1 ustala siê od sprzeda¿y:
a) z rêki,
b) koszów, skrzynek,
c) wozów konnych,
d) samochodów osobowych,
e) samochodów ciê¿arowych, przyczep,
f) stoisk.
§3
Osoby dokonuj¹ce sprzeda¿y uiszczaj¹ op³atê targow¹ w kasie Urzêdu Gminy.
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§4

§4

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

§5
Traci moc Uchwa³a Nr XIX/144/2001 z dnia 23 listopada 2001 r.

Z-ca Przewodnicz¹cego
Rady Gminy
B. Rahmel

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Z-ca Przewodnicz¹cego
Rady Gminy
B. Rahmel

2470
UCHWA£A Nr II/17/2002
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdnych do
wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci, podatku
rolnego i podatku lenego.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 z pón. zm.), art. 6a, ust. 11 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz.
431 z pón. zm.) art. 6, ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.
1682) 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
z pón. zm.) Rada Gminy w Ko³czyg³owach uchwala, co
nastêpuje:

2471
UCHWA£A Nr 15/II/2002
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek oraz
zwolnieñ podatku od nieruchomoci na 2003 r.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. ze zm., Dz. U Nr. 200
poz. 1683 z 2002 r.), art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ustawy z
dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 Nr 62
poz. 718 ze zm.), uchwala co nastêpuje:
§1
w
1.
2.

3.

§1
4.

1. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci dla osób fizycznych zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku rolnego
dla osób fizycznych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do
niniejszej Uchwa³y.
3. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku lenego
dla osób fizycznych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* do
niniejszej Uchwa³y.

6.

§2

7.

1. Ustala siê wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoci dla osób prawnych zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 4* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego
dla osób prawnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* do
niniejszej Uchwa³y.
3. Ustala siê wzór deklaracji w sprawie podatku lenego
dla osób prawnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do
niniejszej Uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
*) Za³¹czników nr 1-6 nie publikuje siê. Druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.

5.

Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci na 2003 r.
nastêpuj¹cych wysokociach:
Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,50 z³.
Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 
17,00 z³.
Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,45 z³.
Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,16 z³.
Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci do których nale¿¹ m.in. gara¿e wolnostoj¹ce, domki rekreacyjne, budynki letniskowe,
komórki  3,70 z³.
Od budowli  ich wartoci okrelonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6  2%.
Od gruntów:
a) Od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci¹ gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,62 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 
3,35 z³,
c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako
tereny mieszkaniowe o symbolu  B, od 1 m2 powierzchni  0,10 z³,
d) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako
drogi o symbolu  dr, od 1 m2 powierzchni  0,10 z³,
e) pozosta³ych, od 1 m2 powierzchni  0,20 z³.
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Poz. 2471, 2472, 2473
§2

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1. Budynki i grunty u¿ywane na cele i potrzeby rehabilitacji osób niepe³nosprawnych.
2. Budynki lub ich czêci oraz grunty przeznaczone na
dzia³alnoæ kulturaln¹, sportow¹ i ochrony p. po¿arowej.
3. Nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ komunaln¹ gminy nie rozdysponowane na rzecz innych podmiotów.
Zwolnienia, o których mowa w punkcie 1-3 nie dotycz¹ budynków lub ich czêci oraz gruntów, zwi¹zanych
z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Gdañskim Nr 308/XXXV/2001 r. z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek oraz
zwolnieñ podatku od nieruchomoci.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§5

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nego sk³adanego przez osoby fizyczne stanowicy za³¹cznik nr 3* do uchwa³y.
4. Ustala siê wzór DR-1 deklaracji na podatek rolny sk³adanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych stanowi¹cy za³¹cznik nr 4* do uchwa³y.
5. Ustala siê wzór IL-1 informacja w sprawie podatku lenego sk³adanego przez osoby fizyczne stanowicy za³¹cznik nr 5* do uchwa³y.
6. Ustala siê wzór DL-1 deklaracji na podatek leny sk³adanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie
maj¹ce osobowoci prawnej, nadlenictwa oraz jednostki organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa stanowi¹cy za³¹cznik nr 6* do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§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.

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 Miejskiej
E. Jaremba

2472
UCHWA£A Nr 16/II/2002 r.
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim.
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie: ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji
na podatek od nieruchomoci, podatek rolny i podatek
leny.
Na podstawie art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683.),
art.6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, ze zm. Dz. U. z
2002 Nr 200 poz. 1680) oraz art. 6 ust. 9, ustawy z dnia 30
padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr
200 poz. 1682), art.4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 Nr 62 poz.
718 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wzór IN-1 informacja w sprawie podatku od
nieruchomoci sk³adanego przez osoby fizyczne stanowicy za³¹cznik nr 1* do uchwa³y.
2. Ustala siê wzór DN-1 deklaracji na podatek od nieruchomoci sk³adanej przez osoby prawne, jednostki
organizacyjne Agencji W³asnci Rolnej Skarbu Pañstwa
oraz jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych stanowi¹cy za³¹cznik nr 2* do uchwa³y.
3. Ustala siê wzór IR-1 informacja w sprawie podatku rol*) Za³¹czników nr 1-6 nie publikuje siê. Druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Jaremba

2473
UCHWA£A Nr III/10/2002
Rady Gminy w Smêtowie Granicznym
z dnia 14 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2003 rok
na obszarze gminy Smêtowo Graniczne
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r Nr 94, poz. 431,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr
43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681,
z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i z 2002 r. Nr 200, poz. 1680)
i art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy
w Smêtowie Granicznym uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta ustalon¹ na podstawie komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 30 padziernika 2002 r. w sprawie
redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2002 r. (M.P. Nr 51, poz. 733) z kwoty 33, 45
za 1 q do kwoty 32,00 z³ za 1q.
2. Kwotê okrelon¹ w ust. 1 przyjmuje siê jako podstawê
do obliczenia podatku rolnego na rok 2003.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za 2003 rok.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Smêtowie Granicznym
W. O³owski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2474
UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Gminy w Smêtowie Granicznym
z dnia 14 grudnia 2002 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3,art. 14, art. 18
i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (z 2002 r. Dz. U. Nr 9,poz. 84 i Dz. U.
Nr 200, poz. 1683) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada
Gminy w Smêtowie Granicznym uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci w skali rocznej:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,38 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  11,30 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
 wykorzystywanych na magazyny skupu zbó¿ i ¿ywca  9,05 z³,
 od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  4,32 z³,
3) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  3,39 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
4) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielenia wiadczeñ zdrowotnych  2,30 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budowli  2% wartoci,
6) od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  0,43 z³,
b) pozosta³ych  0,05 z³,
7) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne  2,27 z³.
§2
1)

2)
3)

4)
5)

Poz. 2474, 2475
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Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
nieruchomoci lub ich czêci stanowi¹ce mienie komunalne gminy lub s³u¿¹ce dzia³alnoci, której obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na gminie oraz publiczne zak³ady opieki zdrowotnej,
budynki gospodarcze w nieruchomociach powsta³ych
z gospodarstw rolnych przekazanych na Skarb Pañstwa,
budynki gospodarcze po³o¿one na gruntach gospodarstw rolnych, w których nie jest prowadzona dzia³alnoæ gospodarcza i nie s¹ wykorzystane do dzia³alnoci rolniczej,
grunty zajête pod osadniki gnilne i szamba zwi¹zane
ze zbiorcz¹ sieci¹ kanalizacyjn¹,
grunty w gospodarstwach rolnych sklasyfikowane w
ewidencji gruntów jako drogi i tereny komunikacyjne.
§3

1. Podatki p³atne w formie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego od osób fizycznych pobiera siê w drodze inkasa przez inkasentów.

2. Z tytu³u wynagrodzenia za inkaso, o którym mowa w
ust. 1 inkasenci otrzymaj¹ wynagrodzenie prowizyjne
w wysokoci 6% pobranych zobowi¹zañ pieniê¿nych.
3. Niezale¿nie od ustaleñ okrelonych w ust. 1 osoby fizyczne mog¹ p³aciæ zobowi¹zanie pieniê¿ne na rachunek Urzêdu Gminy w Smêtowie Granicznym w Banku
Spó³dzielczym Smêtowo Gr. Nr 83430008-244-360001-08-01.
§4
1. Ustala siê wysokoæ stawek podatku od posiadanych
psów w kwocie 25,00 z³ za ka¿dego psa rocznie.
2. Podatek od posiadania psów wp³aca siê z góry bez
wezwania do dnia 15 marca.
3. Ustala siê, ¿e podatek ten bêdzie pobierany w drodze
inkasa przez so³tysów.
4. Z tytu³u wynagrodzenia za inkaso podatku od posiadania psów ustala siê prowizjê w wysokoci 20% zainkasowanych wp³at.
5. Podatku od posiadanych psów nie pobiera siê z tytu³u
posiadanych psów utrzymanych przez dozorców nocnych.
§5
1. Wprowadza siê op³atê targow¹ od sprzeda¿y w miejscach publicznych.
2. Op³atê targow¹ pobiera siê niezale¿nie od nale¿noci
przewidzianych w odrêbnych przepisach za korzystanie z urz¹dzeñ targowych.
3. Op³atê targow¹ ustala siê w wysokoci 10,00 z³ za ka¿dy dzieñ, w którym dokonuje siê sprzeda¿y lub w wysokoci 80,00 z³ jako abonament miesiêczny.
4. Inkasentami op³aty targowej s¹ wyznaczeni imiennie
przez Wójta Gminy osoby upowa¿nione do inkasa.
§6
Ustala siê w gminie Smêtowo Graniczne op³atê administracyjn¹ w wysokoci:
 30,00 z³ za sporz¹dzenie testamentu,
 50,00 z³ za wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê gotówk¹ w Banku
Spó³dzielczym Smêtowo Gr. za pokwitowaniem.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Smêtowie Granicznym
W. O³owski

2475
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Gminy w Smêtowie Granicznym
z dnia 14 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art.10 ust. 1 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) i art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
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Poz. 2475, 2476

nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada
Gminy w Smêtowie Granicznym uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  461,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  630,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  744,00 z³.
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
 1100,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 29 ton
 1200,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton  1448,00 z³.
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton 461,00 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton 630,00 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton 744,00zl.
4. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 40 ton 
1448,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton:
 o liczbie osi  dwie  1800,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  2250,00 z³.
5. Od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton  209,00 z³
6. Od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹, z
wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) o liczbie osi  jedna
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 25 ton
 300,00 z³,
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 25 ton  500,00 z³,
b) o liczbie osi  dwie
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 38 ton
 1200,00 z³,
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 38 ton  1500,00 z³,
c) o liczbie osi  trzy
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 38 ton
 900,00 z³,
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 38 ton  1200,00 z³.
7. Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  578,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1269,00 z³
§2
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb jednostek Gminy i stanowi¹ce ich w³asnoæ.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Traci moc uchwa³a Nr XXIV/159/01 Rady Gminy w Smêtowie Granicznym z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego na 2003 rok.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Smêtowie Granicznym
W. O³owski

2476
UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Gminy w Smêtowie Granicznym
z dnia 14 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych
podatków: od nieruchomoci, rolnego i lenego.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1994 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 9, poz. 84 oraz Nr 200, poz. 1683) art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z
1993 r. Nr 94, poz. 431 z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr
91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926 z
1998 r Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z
2002 r. Nr 200, poz. 1680) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682) w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy w Smêtowie
Granicznym uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzory formularzy i deklaracji do stosowania
na potrzeby podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego.
§2
Wzory formularzy stanowi¹ za³¹czniki do niniejszej
uchwa³y:
 na podatek od nieruchomoci
informacja za³¹cznik Nr 1*
deklaracja za³¹cznik Nr 2*
 na podatek rolny
informacja za³¹cznik Nr 3*
deklaracja za³¹cznik Nr 4*
 na podatek leny
informacja za³¹cznik Nr 5*
deklaracja za³¹cznik Nr 6*

*) Za³¹czników nr 1-2 nie publikuje siê. Druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2476, 2477, 2478
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§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Smêtowie Granicznym
W. O³owski

nie Stê¿yca i uregulowania niektórych spraw dotycz¹cych
tego podatku.
§8
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 Stê¿yca
S. Literski

2477
UCHWA£A Nr II/8/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów w Gminie Stê¿yca i uregulowania niektórych spraw dotycz¹cych tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) w
zwi¹zku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 i Nr 200, poz. 1686) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co
nastêpuje:
§1
Okrela siê stawkê podatku od posiadania przez osoby fizyczne psów na terenie Gminy Stê¿yca w wysokoci
50,00 z³. rocznie z tytu³u posiadania jednego psa i ka¿dego nastêpnego psa.
§2
1. Wymieniony w § 1 podatek wp³aca siê z góry bez wezwania do dnia 31 marca danego roku lub w ci¹gu 14
dni od dnia nabycia psa. W tych terminach podatnicy
wp³acaj¹ nale¿ny podatek w³aciwym so³tysom na
obszarze Gminy Stê¿yca.
2. Zbycie lub utratê psa osoba, która go posiada powinna w ci¹gu 14 dni zg³osiæ w³aciwemu so³tysowi.
§3
Pobór podatku nastêpuje w drodze inkasa przez w³aciwych so³tysów, dla których ustala siê wynagrodzenie
za inkaso w wysokoci 10% zainkasowanej kwoty.
§4
Podatek nalicza siê proporcjonalnie do stawki rocznej
wed³ug iloci miesiêcy faktycznego posiadania psa, z tym
¿e nabycie, zbycie lub utrata psa w ci¹gu miesi¹ca powoduje objêcie podatkiem ca³ego tego miesi¹ca.
§5
Zwalnia siê mieszkañców Gminy z podatku od posiadania psów.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§7
Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/358/2001 Rady Gminy
Stê¿yca z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od posiadania psów w gmi-

2478
UCHWA£A Nr II/9/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci i unormowania innych spraw dotycz¹cych
tego podatku w Gminie Stê¿yca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) w
zwi¹zku z art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683/Rada Gminy
Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Roczne stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,46 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne,
oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,50 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków wczasowych i wypoczynkowych lub ich
czêci 16,90 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej bez
wzglêdu na czasokres prowadzenia w nich dzia³alnoci,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
a) od budynków letniskowych  5,78 z³,
b) od budynków pozosta³ych  2,90 z³,
6) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³ od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej,
7) od budowli zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ 
2% wartoci,
8) od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,62 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej.
9) od gruntów:
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a) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1ha powierzchni,
b) pozosta³ych  0,15 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Oprócz ustawowych zwolnieñ od podatku od nieruchomoci okrelonych w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych zwalnia siê dodatkowo:
1) nieruchomoci lub ich czêci zajête na cele ochrony
przeciwpo¿arowej i dzia³alnoci sportowej,
2) nieruchomoci lub ich czêci zajête w celu prowadzenia dzia³alnoci dydaktycznej zwi¹zanej z edukacja ekologiczn¹,
3) mienie komunalne gminy bêd¹ce w u¿ytkowaniu jednostek bud¿etowych oraz zak³adów bud¿etowych, dla
których organem za³o¿ycielskim jest Gmina Stê¿yca.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Okrela siê wzór informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych, oraz wzór deklaracji na podatek od
nieruchomoci o treci jak w za³¹cznikach Nr 1 i Nr 2* do
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski

§3
1. Poboru podatku od nieruchomoci dokonuj¹ so³tysi.
Wynagrodzenie za pobór (inkasowanie) podatku od nieruchomoci ustala siê w wysokoci 5% kwot zainkasowanych przez danego so³tysa tytu³em tego podatku.
2. Do podstawy naliczenia wysokoci wynagrodzenia
danego so³tysa nie zalicza siê kwot uzyskanych z wp³ywów dotycz¹cych tego podatku z obszaru danego so³ectwa, które wp³yn¹ bezporednio na rachunek bankowy bud¿etu gminy, lub zostan¹ przez podatnika wp³acone bezporednio do kasy Urzêdu Gminy.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

2480
UCHWA£A Nr II/11/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru informacji o gruntach, oraz
deklaracji na podatek rolny.
Na podstawie art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.
431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz.
681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i z 2002 r. Nr 200, poz. 1680)
Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:

§5

§1

Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/359/2001 Rady Gminy
Stê¿yca z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci i unormowania innych spraw dotycz¹cych tego podatku w Gminie Stê¿yca.

Okrela siê wzór informacji o gruntach, oraz deklaracji
na podatek rolny o treci jak w za³¹cznikach Nr 1 i Nr 2*
do niniejszej uchwa³y.

§6
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 Stê¿yca
S. Literski

2479
UCHWA£A Nr II/10/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych, oraz 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. 84, i Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Stê¿yca
uchwala, co nastêpuje:

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
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 Stê¿yca
S. Literski

2481
UCHWA£A Nr II/12/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru informacji o lasach, oraz
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 Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
*) Za³¹czników nr 1-2 nie publikuje siê. Druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2481, 2482, 2483
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§1
Okrela siê wzór informacji o lasach, oraz deklaracji na
podatek leny jak w za³¹cznikach Nr 1 i Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski
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UCHWA£A Nr II/13/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawki op³aty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowociach Gminy Stê¿yca oraz
unormowania innych spraw dotycz¹cych tej op³aty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z
art. 19 pkt 1 lit. b, 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, Nr 200, poz. 1683), Rozporz¹dzeniem Nr 3/92
Wojewody Gdañskiego z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie ustalenia miejscowoci w województwie gdañskim,
w których pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 9, poz. 43 i Nr 12, poz. 63) i Rozporz¹dzeniem Nr
8/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 wrzenia 2001 r.
zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie ustalenia miejscowoci w województwie pomorskim, w których pobiera
siê op³atê miejscow¹ (Dz. U. Nr 78, poz. 950) Rada Gminy
Stê¿yca, uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê stawkê op³aty miejscowej w wysokoci
1,60 z³. od osoby objêtej t¹ op³at¹ za ka¿dy dzieñ pobytu w miejscowociach wymienionych w ust. 3.
2. Op³atê miejscow¹ pobiera siê od osób fizycznych przebywaj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych
w miejscowociach wskazanych w ust. 3 z wy³¹czeniem osób zwolnionych od op³aty miejscowej, o których mowa w art. 17 ust. 2 cytowanej ustawy i w § 3
niniejszej uchwa³y.
3. Op³atê miejscow¹ pobiera siê od objêtych ni¹ osób,
wed³ug stawki okrelonej w ust. 1 za pobyt w nastêpuj¹cych miejscowociach: Borucino, Go³ubie, Krzeszna, £¹czyno, Stê¿yca, Szymbark, Wie¿yca, Zgorza³e.
§2
1. Op³ata miejscowa pobierana jest z góry w ci¹gu 24
godzin po up³ywie doby od przybycia osoby objêtej t¹
*) Za³¹czników nr 1-2 nie publikuje siê. Druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.

op³at¹ do miejscowoci wymienionej w § 1 ust. 3  za
czas zamierzonego pobytu w tej miejscowoci.
2. Pobór op³aty miejscowej nastêpuje w drodze inkasa
przez osoby prowadz¹ce sprawy meldunkowe osób,
o których mowa w § 1 ust. 2 w miejscowociach wymienionych w § 1 ust. 3, które wydaj¹ stosowne potwierdzenie osobie wnosz¹cej op³atê.
3. Ustala siê dla poszczególnego inkasenta wynagrodzenie za inkaso op³aty miejscowej w wysokoci 10% kwot
pobranych, po comiesiêcznym odprowadzeniu w³aciwej nale¿noci na rachunek bankowy Urzêdu lub kasy
Urzêdu Gminy.
§3
1. Poza ustawowymi zwolnieniami od op³aty miejscowej,
okrelonej w art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, zwalnia siê dodatkowo:
a) emerytów, rencistów, inwalidów oraz osoby ma³oletnie pozostaj¹ce na ich utrzymaniu,
b) dzieci w wieku do 14 lat.
2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie dotycz¹ osób
nie posiadaj¹cych obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/360/2001 Rady Gminy
Stê¿yca z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
stawki op³aty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowociach Gminy Stê¿yca oraz unormowania innych
spraw dotycz¹cych tej op³aty.
§6
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 Stê¿yca
S. Literski

2483
UCHWA£A Nr II/14/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej w Gminie
Stê¿yca oraz uregulowania innych spraw dotycz¹cych
tej op³aty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z
art. 19 pkt 1 lit a, 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, Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³atê targow¹:
a) za zajêcie ³awy, lady lub sto³u wraz z zajêt¹ czêci¹
nieruchomoci na cele zwi¹zane ze sprzeda¿¹

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 4859 

Poz. 2483, 2484

(niezale¿nie od bran¿y) w wysokoci  10,00 z³ dziennie,
b) za sprzeda¿ inwentarza z samochodu, ci¹gnika lub
wozu konnego w wysokoci  10,00 z³ dziennie,
c) za sprzeda¿ obnon¹ z rêki, kosz, wiadra lub skrzynki  10,00 z³ dziennie.
2. Ustala siê op³atê targow¹ w wysokoci  5,00 z³ dziennie od pozosta³ych form sprzeda¿y
§2
1. Op³atê targow¹ pobiera siê wg stawek dziennych, okrelonych w § 1, od osób fizycznych, osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach.
2. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
przez so³tysów, którzy otrzymuj¹ wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 10% zainkasowanej kwoty.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
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 Stê¿yca
S. Literski

2484
UCHWA£A Nr II/15/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 13 grudnia 2002 r.

Liczba osi
i dopuszczalna
masa ca³k.
(w tonach)
nie
mniej
ni¿

mniej
ni¿

1

2

12
13
13
14
14
15
15 i powy¿ej
12
17
17
19
19
21
21
23
23
25
25 i powy¿ej
12
25
25
27
27
29
29
31
31 i powy¿ej

STAWKA PODATKU
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
3
Dwie osie
621,724,828,931,Trzy osie
1.138,1.242,1.345,1.449,1.552,1.656,Cztery osie i wiêcej
1.449,1.552,1.656,1.759,1.863,-

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 i Nr
113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200,poz. 1683), Rada Gminy
Stê¿yca 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:

724,828,931,1.138,1.242,1.345,1.449,1.552,1.656,1.759,1.552,1.656,1.759,2.198,2.198,-

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:

362,-

310,-

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

466,-

673,-

621,-

724,-

673,-

STAWKA PODATKU

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

Inne
systemy
zawieszenia
osi jezdnych

nie
mniej
ni¿

mniej ni¿

12

18

1.035,-

1.242,-

18

25

1.242,-

1.449,-

25

31

1.449,-

1.656,-

1.449,-

1.737,-

1.449,1.656,-

1.656,2.284,-

STAWKA PODATKU
Wyprodukowanych Wyprodukowanych
do 31 grudnia 1980 po 31 grudnia 1980 r.
517,-

4

STAWKA PODATKU
Wyprodukowanych do
Wyprodukowanych po
31 grudnia 1980 r.
31 grudnia 1980 r.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych w Gminie Stê¿yca na 2003 rok.

od 3,5 tony do 5,5 tony
w³¹cznie
powy¿ej 5,5 tony
do 9 ton w³¹cznie
powy¿ej 9 ton
i poni¿ej 12 ton

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

31 i powy¿ej
3 osie

2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

12
40 i powy¿ej

40

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
STAWKA PODATKU
Wyprodukowane do
Wyprodukowane po
31 grudnia 1980 r.
31 grudnia 1980 r.
362,-

310,-

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
18
18
25
25 i powy¿ej
12
28
28
33
33
38
38 i powy¿ej
12
38
38 i powy¿ej

Poz. 2484, 2485, 2486
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UCHWA£A Nr II/16/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 13 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 terminu jej p³atnoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) 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
Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1

STAWKA PODATKU

O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
1 o
362,414,466,2 osie
414,550,762,1.030,3 osie
724,845,-

Inne
systemy
zawieszenia
osie
jezdnych
414,466,517,517,762,1.157,1.524,845,1.148,-

7) od autobusów:
STAWKA PODATKU
Wyprodukowanych
do 31 grudnia 1980 r.

Wyprodukowanych po
31 grudnia 1980 r.

mniej ni¿ 30 miejsc

828,-

724,-

30 miejsc i powy¿ej

1.345,-

1.242,-

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXXVII/361/2001 Rady Gminy
Stê¿yca z dnia 27 listopada 2001 r.w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
i zwolnieñ w tym podatku w Gminie Stê¿yca.
§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 Stê¿yca
S. Literski

Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹ce
czynnoci urzêdowe:
1) wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci  105 z³,
2) sporz¹dzenie testamentu przez Przewodnicz¹cego Zarz¹du lub Sekretarza Gminy:
a) w siedzibie Urzêdu Gminy  w wysokoci  75 z³,
b) poza siedzib¹ Urzêdu Gminy  w wysokoci  95 z³.
§2
Obowi¹zek uiszczania op³aty, o której mowa w § 1 powstaje z chwil¹ wykonania danej czynnoci. Zap³ata nastêpuje gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/362/2001 Rady Gminy
Stê¿yca z dnia 27 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 terminu jej p³atnoci.
§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 Stê¿yca
S. Literski

2486
UCHWA£A Nr IV/11/2002
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹cych w Gminie Wejherowo 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 ze zm.) w zwi¹zku z art.5 ust. 1, art.7 ust. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
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Poz. 2486, 2487, 2488

lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683)
Rada Gminy Wejherowo uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci w Gminie Wejherowo na rok 2003:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  0,55 z³ od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych  0,12 z³ od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 14,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 
3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych  5,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budowli- 2% ich wartoci okrelonej na podstawie
art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych przywo³anej na wstêpie uchwa³y.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci lub ich czêci bêd¹ce w posiadaniu jednostek bud¿etowych i zak³adów bud¿etowych Gminy
Wejherowo,
2) budowle wykorzystywane bezporednio do eksploatacji wodoci¹gów oraz wodoci¹gi stanowi¹ce w³asnoæ
Gminy Wejherowo,
3) budowle stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Wejherowo
wykorzystywane do przesy³ania energii elektrycznej
4) nieruchomoci lub ich czêci zajête na cele pomocy
spo³ecznej, ochrony przeciwpo¿arowej wsi oraz bezpieczeñstwa publicznego stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Wejherowo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Kot³owski

2487
UCHWA£A Nr IV/12/2002
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 6 ust. 3 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1, poz. 3 i z 1996 r. Nr 91, poz.
409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r.
Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r.
Nr 200, poz. 1680) Rada Gminy Wejherowo uchwala, co
nastêpuje:
§1
Dla potrzeb ustalania wysokoci podatku rolnego na
2003 rok redni¹ cenê skupu ¿yta obni¿a siê z kwoty
33,45 z³ do kwoty 33,00 z³ za 1 q.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Kot³owski

2488
UCHWA£A Nr IV/13/2002
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku obowi¹zuj¹cych
w Gminie Wejherowo 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.oku Nr
142, poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z 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, Nr 200, poz. 1683)
Rada Gminy Wejherowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych w Gminie Wejherowo na 2003 rok:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
616,00
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
927,00
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.030,00
d) od 12 ton
2.188,00
2. od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1.442,00
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.728,00
c) powy¿ej 36 ton
2.273,00
3. od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1.030,00
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.545,00
4. od przyczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
618,00
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.151,00
c) powy¿ej 36 ton
1.516,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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5. od naczepy z dwiema osiami jezdnymi, która ³¹cznie z
pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ powy¿ej 36 ton
1.516,00
od pozosta³ych naczep
1.151,00

Poz. 2488, 2489, 2490, 2491
§3

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

§2
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb jednostek i zak³adów bud¿etowych Urzêdu Gminy
i stanowi¹ce ich w³asnoæ.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

2489
UCHWA£A Nr IV/14/2002
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie wzorów formularzy podatkowych obowi¹zuj¹cych w Gminie Wejherowo.
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.) w zwi¹zku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683), art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz.
3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr
137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81,
poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680), art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy Wejherowo uchwala co
nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory informacji:
1) w sprawie podatku od nieruchomoci  IN-1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1* do uchwa³y,
2) w sprawie podatku rolnego  IR-1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2* do uchwa³y,
3) w sprawie podatku lenego  IL-1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3* do uchwa³y,
4) o przedmiocie opodatkowania PO-1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 7* do uchwa³y.
§2
Okrela siê wzory deklaracji:
1) na podatek od nieruchomoci DN-1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 4* do uchwa³y,
2) na podatek rolny  DR-1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 5*
do uchwa³y,
3) na podatek leny  DL-1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 6*
do uchwa³y.

*) Za³¹czników nr 1-7 nie publikuje siê. Druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.

Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

2490
UCHWA£A Nr IV/15/2002
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej w Gminie
Wejherowo 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.) w zwi¹zku z art. 19 pkt 1 lit. a 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 Wejherowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawka dzienna op³aty targowej na terenie gminy Wejherowo wynosi  50,- z³.
§2
1. Op³atê targow¹ nale¿y uiszczaæ w kasie Urzêdu Gminy
Wejherowo w wysokoci odpowiadaj¹cej liczbie dni
prowadzenia sprzeda¿y na targowiskach ze wskazaniem miejsca.
2. Op³atê nale¿y wnosiæ nie póniej ni¿ w dniu sprzeda¿y,
przed jej rozpoczêciem.
3. Otrzymane pokwitowanie jest jedynym dowodem
wniesienia op³aty.
§ 3.
Kontrolê przestrzegania postanowieñ uchwa³y wykonuj¹:
 funkcjonariusze policji,
 so³tysi w³aciwi ze wzglêdu na miejsce prowadzenia sprzeda¿y,
 osoby upowa¿nione przez Wójta Gminy.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

2491
UCHWA£A Nr IV/16/2002
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoci op³aty administracyjnej 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.) w zwi¹zku z art. 18 ustawy z dnia 12

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 2491, 2492

stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy
Wejherowo ustala co nastêpuje:
§1

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Za sporz¹dzenie testamentu przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy na podstawie art. 951 § 1 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r.  kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93
ze zm.) stawka op³aty administracyjnej wynosi:
 80,- z³ jeli testament jest sporz¹dzony w siedzibie Urzêdu Gminy Wejherowo,
 100,- z³ jeli testament jest sporz¹dzony poza siedzib¹
Urzêdu Gminy Wejherowo.

Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski
Za³¹cznik nr l do Uchwa³y
Rady Wejherowo
Nr IV/18/2002
z dnia 13 grudnia 2002 r.
Projekt taryfy dla Gminy Wejherowo

§2
Za wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 29 ust.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ze zm.) stawka
op³aty administracyjnej wynosi  80,- z³.
§3

Ceny biletów jednorazowych

Rodzaj linii

Obowi¹zek wniesienia op³aty administracyjnej powstaje z chwil¹ z³o¿enia wniosku o dokonanie czynnoci urzêdowej.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XLIII/341/2001 Rady Gminy Wejherowo z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wysokoci
op³aty administracyjnej.

Przejazdy w obrêbie
sieci komunikacyjnej
Przejazdy w granicach z przekraczaniem granic
Redy z Wejherowem
administracyjnych
miast*
Normalny

Ulgowy

normalny

ulgowy

Zwyk³a

1,60 z³

80 gr

3,00 z³

1,50 z³

Pospieszna,
specjalna
i nocna

2,00 z³

1,00 z³

3,50 z³

1,75 z³

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

Za przewóz baga¿u, wózka lub psa ustala siê op³atê w
wysokoci biletu normalnego obowi¹zuj¹cego na danym
rodzaju linii.
Na liniach specjalnych obowi¹zuj¹ wy³¹cznie bilety jednorazowe.

2492
UCHWA£A Nr IV/18/2002
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie cen biletów i wysokoci innych op³at w komunikacji podmiejskiej w £ê¿ycach na 2003 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.
1591 z 2001 r. ze zm.) w zwi¹zku z art.8.1. ustawy z dnia 5
lipca 2001 o cenach (Dz.U. Nr 97 z 2001 r. poz. 1050) Rada
Gminy Wejherowo uchwala co nastepuje:

Ceny biletów okresowych

Bilet miesiêczny imienny
Rodzaj linii

§2
Ustala siê wysokoæ cen biletów okresowych w komunikacji podmiejskiej we wsi £ê¿yce wed³ug za³¹cznika
nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Ustala siê wysokoæ op³at dodatkowych w komunikacji podmiejskiej we wsi £ê¿yce wed³ug za³¹cznika nr 3 do
niniejszej uchwa³y.

wa¿ny od
poniedzia³ku
do pi¹tku

wa¿ny
codziennie

Bilet na
okaziciela
wa¿ny
codziennie

normalny

ulgowy

normalny

Zwyk³e, pospieszne
i nocne w granicach 42 zl
Redy z Wejherowem

21 z³

50z³

25 z³

61 z³

23 z³

Zwyk³e pospieszne
i nocne w ganicach
Rumi i Redy z
Wejherowem

30 z³

70 z³

35 z³

81 z³

29 z³

§1
Ustala siê wysokoæ cen biletów jednorazowych w komunikacji podmiejskiej we wsi £ê¿yce wed³ug za³¹cznika
nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik nr 2 do Uchwa³y
Rady Gminy Wejherowo
Nr IV/18/2002
z dnia 13 grudnia 2002 r.

60 z³

ulgo- przez przez
wy miesi¹c dekadê

Na liniach pospiesznych i nocnych nie dopuszcza siê dop³at do biletów okresowych wa¿nych na liniach zwyk³ych
na danym obszarze.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2492, 2493, 2494
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Bilet okresowy nie podlega przeliczeniu na bilety jednorazowe. W przypadku przejazdu na podstawie biletu okresowego Wa¿nego na obszarze jednego miasta (gminy),
po przekroczeniu granicy taryfowej obowi¹zuje bilet jednorazowy w cenie w³aciwej dla nastêpnego miasta (gminy).
Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y
Rady Gminy Wejherowo
Nr IV/18/2002
z dnia 13 grudnia 2002 r.

§2
Kontrolê przestrzegania postanowieñ uchwa³y wykonuj¹:
 so³tysi w³aciwi ze wzglêdu na miejsce zamieszkania
w³acicieli psów,
 osoby upowa¿nione przez Wójta Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Op³aty dodatkowe
1. Op³ata dodatkowa za przejazd bez wa¿nego biletu 
100 z³.
2. Op³ata dodatkowa za przewo¿enie bez wa¿nego biletu
zwierz¹t i rzeczy objêtych o p³ata taryfow¹ lub za przewo¿enie rzeczy wy³¹czonych z przewozu rodkami
transportu miejskiego  40 z³.
3. Op³ata dodatkowa za zatrzymanie lub zmianê trasy
rodka transportu  300 z³.
4. W przypadku uiszczenia op³aty dodatkowej bezporednio kontroluj¹cemu, wysokoæ op³at dodatkowych
okrelonych w pkt 1 i 2 obni¿a siê o 50%.
5. W przypadku uiszczenia op³aty dodatkowej w ci¹gu 7
dni od daty wystawienia dokumentu zobowi¹zuj¹cego do uiszczenia tej op³aty, wysokoæ op³at dodatkowych okrelonych w pkt 1 i 2 obni¿a siê o 30%

2493
UCHWA£A Nr IV/19/2002
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na terenie Gminy Wejherowo w 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. nr Dz. U. 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, nr
62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271) oraz art.
14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683)  Rada
Gminy Wejherowo uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W 2003 r. mieszkañcy Gminy Wejherowo, posiadaj¹cy
wiêcej ni¿ trzy psy, zobowi¹zani s¹ do p³acenia podatku od posiadania psów, zwanego dalej podatkiem, w
wysokoci 50,00 z³otych rocznie od ka¿dego psa. Przy
ustalaniu iloci psów, od której powstaje obowi¹zek
podatkowy uwzglêdnia siê postanowienia art. 13, ust. 2
ustawy przywo³anej na wstêpie okrelaj¹ce zakres zwolnieñ od podatku.
2. Podatek wp³aca siê z góry, bez wezwania, do 31 maja
za dany rok. Gdy podatnik naby³ czwartego psa po tym
terminie, zap³ata podatku nastêpuje nie póniej ni¿ w
ci¹gu miesi¹ca od daty nabycia psa.
3. W przypadku nabycia psa, powoduj¹cego powstanie
obowi¹zku podatkowego, po dniu 30 czerwca danego
roku podatnik zobowi¹zany jest uiciæ podatek w 1/2
wysokoci stawki wskazanej w ust. 1.

Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

2494
UCHWA£A Nr II/9/2002
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów oraz op³aty
targowej na terenie Gminy Tuchomie na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
142, poz. 1591 zmiana w Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220,
nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984), art. 5 ust. 1, 2, art. 7
ust. 3, art. 14 pkt 1 i 4, art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zmiana Nr 200 poz. 1683) Rada
Gminy Tuchomie uchwala co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  za 1 m2 0,52 z³,
2) od powierzchni gruntów pod jeziorami, zajête na
zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrownie wodne
 od 1 ha 3,38 z³,
3) od pozosta³ych gruntów  za 1 m2 0,15 z³,
4) od powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych
 za 1 m2 0,31 z³,
a) od powierzchni u¿ytkowej budynków letniskowych  za 1 m2 0,51 z³,
5) od powierzchnia u¿ytkowej budynków zwi¹zanej z
prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  za 1 m2
12,80 z³,
6) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³,
7) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  za 1 m2  3,46 z³,
8) od pozosta³ych budynków  za 1 m2  5,10 z³
a) od pozosta³ych budynków bêd¹cych w³asnoci¹
lub w u¿ywaniu emerytów lub rencistów  za
1 m2 2,90 z³,
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9) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych,
a) od budowli wykorzystanych bezporednio do wytwarzania wody oraz odprowadzania i oczyszczania cieków  1%.
2. Zwalnia siê od podatku nieruchomoci bêd¹ce we w³adaniu:
1) Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej;
2) Gminnego Orodka Kultury;
3) Biblioteki Publicznej Gminy;
4) Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych;
5) Podmiotów obs³uguj¹cych oczyszczalnie cieków;
6) Podmiotów obs³uguj¹cych sieci wodoci¹gowe wybudowane w okresie ostatnich szeciu lat.
§2
1. Ustala siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów w nastêpuj¹cy sposób:
1) od posiadania jednego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu 23,00 z³ a drugiego i ka¿dego nastêpnego
podlegaj¹cego opodatkowaniu 30,00 z³,
2) termin p³atnoci podatku od posiadania psów ustala siê do 15 maja bez wezwania.
2. Zwalnia siê od podatku jednego psa bêd¹cego w posiadaniu podmiotów gospodarczych op³acaj¹cych podatek od nieruchomoci okrelony w § 1 ust. 1 pkt 5
uchwa³y.
§3
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej w wysokoci 20,00 z³ bez wzglêdu na rodzaj handlu.
§4
Inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso okrela odrêbna uchwa³a Rady Gminy.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Szultk
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UCHWA£A Nr II/10/2002
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na terenie Gminy Tuchomie
na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1519 zm. Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz.
220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984) i art. 10 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 zm. nr 200, poz. 1683) Rada
Gminy Tuchomie uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
450,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
665,00 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
818,00 z³
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu i liczbie osi:
1) pojazd posiadaj¹cy dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 15 ton
540,00 z³
b) od 15 ton do 18 ton
1.084,00 z³
2) pojazd posiadaj¹cy trzy osie:
a) od 15 ton do mniej ni¿ 19 ton
633,00 z³
b) od 19 ton do mniej ni¿ 23 tony
1.100,00 z³
c) od 23 ton do 26 ton
1.492,00 z³
3) pojazd posiadaj¹cy cztery osie i wiêcej:
a) od 23 ton do mniej ni¿ 27 ton
902,00 z³
b) od 27 ton do 32 ton
2.124,00 z³
3. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
 od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton
1.000,00 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 ton do 36 ton w³¹cznie
1.678,00 z³
b) powy¿ej 36 ton
2.207,00 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
170,00 z³
6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ i liczbê osi z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
1) pojazdy jednoosiowe z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 25 ton
290,00 z³
b) od 25 ton do 28 ton
486,00 z³
2) pojazdy dwuosiowe z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
a) od 23 ton do mniej ni¿ 28 ton
300,00 z³
b) od 28 ton do mniej ni¿ 33 tony
736,00 z³
c) od 33 ton do mniej ni¿ 38 ton
1.118,00 z³
d) od 38 ton do 44 ton
1.472,00 z³
3) pojazdy trzyosiowe z zawieszeniem pneumatycznym
lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
a) od 36 ton do mniej ni¿ 38 ton
816,00 z³
b) od 38 ton do 44 ton
1.109,00 z³
7. Od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
700,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
900,00 z³
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
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§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Szultk

2496
UCHWA£A Nr II/11/2002
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu 1q ¿yta przyjmowanej
jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie
Gminy Tuchomie w 2003 r.
Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr
142, poz. 1591, zm. w 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62,poz.
558 i nr 113, poz. 984) oraz art. 6 ust. 3 ustawy dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94,
poz. 431, z 1994 r. nr 1 poz. 3, z 1996 r. nr 91, poz. 409, z
1997 r. nr 43, poz. 272 i nr 137, poz. 926, z 1998 r. nr 108,
poz. 681, z 2001 r. nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. nr 200
poz. 1680) Rada Gminy Tuchomie uchwala co nastêpuje:

Poz. 2495, 2496, 2497, 2498

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 2002 r.
Nr 200 poz. 1680) oraz art. 6, ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz.
1682) Rada Gminy Tuchomie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do niniejszej
uchwa³y.
2. Ustala siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
3. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku rolnego
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* do niniejszej uchwa³y.
4. Ustala siê wzór deklaracji na podatek rolny zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 4* do niniejszej uchwa³y.
5. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku lenego
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* do niniejszej uchwa³y.
6. Ustala siê wzór deklaracji na podatek leny zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§2
Wzory informacji i deklaracji, o których mowa w § 1
zostan¹ umieszczone na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

§1
Obni¿a siê redni¹ cenê ¿yta okrelon¹ w komunikacie
Prezesa G³ównego Urz¹du Statystycznego z dnia 30 padziernika 2002 r. (M.P. nr 51 poz. 733) z kwoty 33,45 do
kwoty 25 z³.
§2
Cenê skupu wymienion¹ w paragrafie 1 niniejszej
uchwa³y przyjmuje siê jako podstawê do obliczania podatku rolnego za ca³y 2003 rok.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Szultk
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§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
W. Szultk
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UCHWA£A Nr II/12/2002
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdnych do
wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci, podatku
rolnego oraz podatku lenego.
Na postawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz.
84 z 2002 r. i Nr 200 poz. 1683), art. 6a ust. 11 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z

UCHWA£A Nr XIV/1/2002
Zgromadzenia Zwi¹zku
Miast i Gmin Zlewni Wdy
z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie bud¿etu Zwi¹zku na 2002 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i 10, art. 51, ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z pón. zm.), art. 109,
112, 116, art. 124, ust. 1 i 2, art. 128 i art. 134, ust. 3 i 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.), § 12, pkt 4
Statutu Zwi¹zku Miast i Gmin Zlewni Wdy (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 45, poz. 166 z dnia 23 lipca 1998 r.) Zgromadzenie
Zwi¹zku Miast i Gmin Zlewni Wdy uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê dochody bud¿etu Zwi¹zku na 2002 rok w
wysokoci 82.564,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do
niniejszej Uchwa³y.
*) Za³¹czników nr 1-6 nie publikuje siê. Druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.
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§2

§2

Uchwala siê wydatki bud¿etu Zwi¹zku na 2002 rok w
wysokoci 159.890,20 z³ zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 2* do
niniejszej Uchwa³y.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.

§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda

Ustala siê przychód w wysokoci 77.326,20 z³ z tytu³u
nadwy¿ki bud¿etowej za 2001 rok.
§4
Ustala siê rezerwê bud¿etow¹ w wysokoci 1.000,00 z³
§5
Upowa¿nia siê Zarz¹d Zwi¹zku Miast i Gmin Zlewni
Wdy do zaci¹gania po¿yczek i kredytów na bie¿¹ce finansowanie wydatków do kwoty 30.000,00 z³ w ci¹gu roku
bud¿etowego.
§6
Upowa¿nia siê Zarz¹d Zwi¹zku do dokonywania przeniesieñ planu wydatków pomiêdzy paragrafami i rozdzia³ami w obrêbie dzia³u.
§7
Upowa¿nia siê Zarz¹d Zwi¹zku do lokowania wolnych
rodków finansowych w innych bankach w zale¿noci od
zmieniaj¹cych siê warunków.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Zwi¹zku.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Zgromadzenia
J. Gawrych
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UCHWA£A Nr VIII/42/2002
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Miejskiego w Ustce.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do Uchwa³y Nr II/18/99 Rady Miejskiej w
Ustce z dnia 25 lutego 1999 r.   Regulamin Organizacyjny Urzêdu Miejskiego w Ustce wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
za³¹cznik nr 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu
Miejskiego w Ustce otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
*) Za³¹cznika nr 2 nie publikuje siê. Druk dostêpny w Urzêdzie Miasta.

§3

2500
UCHWA£A Nr VIII/45/2002
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada
Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków dla miasta Ustki, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/45/2002
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZNIA CIEKÓW
przez
WODOCI¥GI USTKA
SPÓ£KA Z O.O. w Ustce
Spis treci
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II. Obowi¹zki przedsiêbiorstwa wodoci¹gowokanalizacyjnego
Rozdzia³ III. Obowi¹zki Klienta
Rozdzia³ IV. Prawa Klienta
Rozdzia³ V. Prawa przedsiêbiorstwa wodoci¹gowokanalizacyjnego
Rozdzia³ VI. Zawieranie Umów
Rozdzia³ VII. Sposób Rozliczeñ
Rozdzia³ VIII. Warunki Przy³¹czenia do Sieci
Rozdzia³ IX. Postanowienia Koñcowe
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Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne
§ 1.

Terminy i okrelenia u¿yte w niniejszym Regulaminie
posiadaj¹ nastêpuj¹ce znaczenie:
MIASTO  miasto Ustka, jednostka samorz¹du terytorialnego wykonuj¹ca zadania gminy w zakresie zapatrzenia w wodê, odprowadzania i oczyszczania cieków.
PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE  przedsiêbiorstwo systemów zaopatrzenia w wodê,
odprowadzania cieków i oczyszczanie cieków.
US£UGA  czynnoci przedsiêbiorstwa wodoci¹gowokanalizacyjnego polegaj¹ce na zaopatrzeniu w wodê,
odprowadzaniu cieków wykonywane na rzecz osób
fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych
nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej
KLIENT  osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoci prawnej, dla której wiadczona jest us³uga w zakresie dostawy wody,
odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy.
SIEÆ WODOCI¥GOWA I KANALIZACYJNA  przewody
wodoci¹gowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem
i urz¹dzeniami, bêd¹ce w eksploatacji przedsiêbiorstwawodoci¹gowo-kanalizacyjnego, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane s¹ cieki.
PRZY£¥CZE WODOCI¥GOWE  odcinek przewodu ³¹cz¹cego sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ instalacj¹ wodoci¹gow¹ w nieruchomoci odbiorcy wody wraz z
zaworem za wodomierzem g³ównym.
URZ¥DZENIA WODOCI¥GOWE  urz¹dzenia do poboru,
uzdatniania i dystrybucji wody (sieæ wodoci¹gowa).
PRZY£¥CZE KANALIZACYJNE  odcinek przewodu ³¹cz¹cego wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoci klienta z sieci¹ kanalizacyjn¹ za pierwsz¹ studzienk¹ licz¹c od strony budynku, a w przypadku jej
braku od granic nieruchomoci.
URZ¥DZENIA KANALIZACYJNE  urz¹dzenie do odbioru (sieæ kanalizacyjna), oczyszczania i odprowadzania
cieków do odbiornika.
KANALIZACJA SANITARNA  sieæ kanalizacyjna, któr¹ odprowadzane s¹ cieki bytowe i przemys³owe.
WYMAGANIA TECHNICZNE  wyra¿enie na pimie przez
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zgody
na rozbudowê sieci wodoci¹gowej lub sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz na pod³¹czanie posesji do wy¿ej
wymienionych sieci, stanowi¹cych podstawê do opracowania dokumentacji technicznej.
WODOMIERZ G£ÓWNY  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy
iloæ pobranej wody, znajduj¹cy siê na przy³¹czu wodoci¹gowym.
ZAWÓR G£ÓWNY  zawór w zestawie wodomierzowym
umieszczony za wodomierzem lub zawór umieszczony na koñcu przy³¹cza rozdzielaj¹cy przy³¹cze od instalacji wodoci¹gowej. Zawór ten s³u¿y do odciêcia
dop³ywu wody do nieruchomoci i jest zlokalizowany
na jej terenie.
STUDZIENKA WODOMIERZOWA  studzienka przeznaczona na zamontowanie zestawu wodomierzowego
umo¿liwiaj¹ca dokonywanie jego odczytu i wymiany.
STUDZIENKA KONTROLNO-POMIAROWA studzienka
s³u¿¹ca do poboru próbek cieków i pomiaru kontrolnego iloci cieków. Jej funkcjê mo¿e pe³niæ studzienka rewizyjna.
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URZ¥DZENIE POMIAROWE urz¹dzenie mierz¹ce iloæ odprowadzanych cieków znajduj¹ce siê na przy³¹czu kanalizacyjnym
CIEKI BYTOWO-GOSPODARCZE  cieki, które powstaj¹
g³ównie z metabolizmu ludzkiego oraz dzia³alnoci
gospodarstw domowych.
CIEKI PRZEMYS£OWE  cieki, które s¹ odprowadzane
z zak³adów prowadz¹cych dzia³alnoæ przemys³ow¹,
us³ugow¹ lub handlow¹, inne ni¿ cieki bytowo- gospodarcze.
GOSPODARKA CIEKOWA  ca³okszta³t spraw zwi¹zanych z postêpowaniem ze ciekami na terenie posesji
PUNKT ZLEWNY miejsce na sieci kanalizacyjnej specjalnie przystosowane do przyjmowania cieków dowo¿onych beczkowozami.
USTAWA  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, Poz. 747).
§ 2.
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków realizowanych przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowokanalizacyjne na terenie miasta Ustka na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarz¹d Miejski Ustki:
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i oczyszczaniu
cieków.
4. Ilekroæ w regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia
ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7
czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz.
747).
§ 3.
Celem niniejszego regulaminu jest okrelenie praw
i obowi¹zków pomiêdzy przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjny i Klienta wynikaj¹cych z ustawy i innych
przepisów wykonawczych oraz opisanie wzajemnych relacji pomiêdzy Us³ugodawc¹, a w³acicielem lub administratorem instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne gwarantuje wykonanie us³ug, o których mowa w Regulaminie
w oparciu o maj¹tek w³asny, a tak¿e przekazany przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo-kanalizacyjnemu na podstawie umowy.
2. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne prowadzi swoje us³ugi na terenie miasta Ustki. Obs³ug¹ przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego objête s¹
równie¿ niektóre nieruchomoci z terenu Gminy Ustka.
3. Prawo do korzystania z us³ug maj¹ osoby fizyczne
i prawne oraz jednostki nie posiadaj¹ce osobowoci
prawnej, których nieruchomoci przylegaj¹ bezporednio do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
§ 4.
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na postawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzanie cieków, zawartej miêdzy przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym i Klientem.
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Rozdzia³ II
Obowi¹zki Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gowo  Kanalizacyjnego
§5
W zakresie dostawy wody przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne ma obowi¹zek:
1) dostarczyæ z sieci wodoci¹gowej przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego wodê Klientowi na podstawie zawartej z nim umowy sporz¹dzonej wed³ug zasad okrelonych niniejszym Regulaminem, a w szczególnoci podejmuje wszelkie starania, aby zapewniæ
dostawê wody w wymaganej iloci i pod odpowiednim cinieniem w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e
aby zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ dostarczanej wody,
2) zapewniæ minimalne cinienie nie mniejsze ni¿ 0.2 MPc
w punkcie odbioru wody  (zawór g³ówny),
3) prowadziæ monitoring wody pitnej umo¿liwiaj¹cy ocenê jakociow¹ dostarczanej wody,
4) prowadziæ ci¹g³¹ rejestracje cinieñ wraz z zapisem,
5) spe³niaæ wszelkie wymagania wynikaj¹ce z przepisów
prawa dotycz¹ce budowy i funkcjonowania systemu
wodoci¹gowego i przydatnoci sanitarnej dostarczanej wody. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne nie ponosi odpowiedzialnoci za przerwy w dostawie wody, wahania jej parametrów, straty i szkody
wynik³e z powodów bêd¹cych poza kontrol¹ przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego (np. wadliwe
dzia³anie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych z wyj¹tkiem przypadków spowodowanych zaniedbaniem przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, uszkodzenie, pêkniêcie i koniecznoæ przeprowadzenia napraw awaryjnych, zaistnienia si³y wy¿szej, itp.),
6) zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê posiadanej sieci
wodoci¹gowej i urz¹dzeñ wodoci¹gowych,
7) zapewniæ sprawnoæ techniczn¹ armatury ulicznej bêd¹cej w eksploatacji przedsiêbiorstwa wodoci¹gowokanalizacyjnego,
8) zamontowaæ i utrzymywaæ wodomierz g³ówny na przy³¹czu przed zaworem g³ównym na koszt przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego,
9) plombowaæ ka¿dy wodomierz po zainstalowaniu przez
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne; zawór
za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej,
10) zapewniaæ prawid³owe utrzymanie wodomierza, o
którym mowa w pkt 8, jego naprawê oraz wymianê
na koszt przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego z wyj¹tkiem przypadków, gdy naprawa lub wymiana wynika z winy Klienta,
11) dokonywaæ kontroli funkcjonowania wodomierzy z
w³asnej inicjatywy i na koszt przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, lub na ¿¹danie Klienta, jednak¿e w przypadku stwierdzenia prawid³owego funkcjonowania wodomierza  na koszt Klienta.
§6
W zakresie odbioru cieków przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne ma obowi¹zek:
1) przyj¹æ do systemu kanalizacyjnego przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego oraz w punkcie zlewnym nieczystoci p³ynnych cieki bytowo  gospodarcze oraz przemys³owe od dostawców na podstawie
zawartej z nimi umowy,

2) zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê posiadanych urz¹dzeñ kanalizacyjnych do realizacji odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e nale¿yt¹
jakoæ odprowadzanych cieków,
3) okreliæ jakoæ dostarczanych cieków na pierwszej
studzience na przykanaliku licz¹c od strony sieci oraz
dostarczanych do punktu zlewnego,
4) zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê sieci kanalizacyjnej
wraz z czêci¹ przy³¹cza tj. do pierwszej studzienki na
przykanaliku oraz dokonywaæ niezbêdnych napraw na
swój koszt, z wyj¹tkiem usuwania zatorów napraw spowodowanych przez dostawcê cieków.
§7
W zakresie obs³ugi klienta:
1) zapewniæ jakoæ dostarczanej wody spe³niaj¹c¹ okrelone w rozporz¹dzeniu ministra w³aciwego do spraw
zdrowia wymagania jakoci, stawiane wodzie przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi,
2) informowaæ w sprawozdaniu rocznym Zarz¹d Miejski
w Ustce o jakoci wody przeznaczone do spo¿ycia,
3) zapewniæ ci¹g³oæ i niezawodnoæ dostaw wody oraz
odprowadzania cieków,
4) zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i informowania odbiorcy o
mo¿liwociach korzystania z tego punku w przypadku
przerw w dostawie wody przekraczaj¹cych 12 godzin,
5) zawiadamiaæ odbiorców o planowanych przerwach lub
ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym
obni¿eniu jej jakoci w sposób zwyczajowo przyjêty
co najmniej na jeden dzieñ przed planowanym terminem,
6) zawiadomiæ Odbiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków z conajmniej 12 miesiêcznym wyprzedzeniem, umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków.
Rozdzia³ III
Obowi¹zki Klienta
§8
Klient korzystaj¹cy z us³ug przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego zobowi¹zany jest:
1) zapewniæ na swój koszt przygotowanie pomieszczenia
odpowiedniego do zainstalowania przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne wodomierza; pomieszczenie winno siê znajdowaæ wewn¹trz obs³ugiwanego budynku, jak najbli¿ej punktu w którym doprowadzona jest woda, oraz byæ przygotowane zgodnie z wymaganiami przedsiêbiorstwa wodoci¹gowokanalizacyjnego,
2) do utrzymywania w/w pomieszczenia w stanie uniemo¿liwiaj¹cym uszkodzenie wodomierza, plomby oraz
zabezpieczenia pomieszczenia przed dostêpem osób
nieuprawnionych,
3) ponosiæ odpowiedzialnoæ za szkody wynik³e z nie
wywi¹zywania siê z obowi¹zków okrelonych w pkt 2,
4) do natychmiastowego powiadamiania przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego o wszelkich
stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego
lub urz¹dzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomb;
brak lub uszkodzenie plomby bêdzie uwa¿ane, ¿e dokonano nieuprawnionego manipulowania przy wodomierzu i podlega karze zgodnie z regulaminem,
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5) w przypadku, gdy przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne stanowi jego w³asnoæ do utrzymywania go w
stanie nie powoduj¹cym pogorszenia warunków eksploatacji sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej,
6) niezmieniania, bez uzgodnieñ z przedsiêbiorstwem
wodoci¹gowo-kanalizacyjnym, uzyskanych wymagañ
technicznych przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej,
7) do pisemnego powiadamiania przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego o zmianach w³asnociowych nieruchomoci lub zmianach u¿ytkowników lokalu,
8) umo¿liwiaæ dostêp pracownikom przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego do wodomierza i instalacji wewnêtrznej w celu dokonywania odczytów, kontroli jego funkcjonowania, wykonywania niezbêdnych
napraw b¹d wymiany.
§9
Klient, do którego przedsiêbiorstwo wodoci¹gowokanalizacyjne dostarcza wodê:
1) zobowi¹zany jest powiadamiaæ przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ
wp³yw na dzia³anie sieci,
2) nie mo¿e pobieraæ wody przed wodomierzem g³ównym,
3) nie mo¿e dokonywaæ na przy³¹czach dzia³añ innych ni¿
zamykanie lub otwieranie zaworu g³ównego za wodomierzem,
4) zobowi¹zany jest do³o¿yæ wszelkich starañ, aby brak
cinienia wody nie uszkodzi³ kot³ów podgrzewaczy
wodnych lub innych urz¹dzeñ i sprzêtu,
5) odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania
posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych,
6) zobowi¹zany jest do u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia
ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w
sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody z instalacji centralnego ogrzewania,
7) zobowi¹zany jest do informowania przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego o w³asnych ujêciach
wody.
§ 10
Klient, który dostarcza do przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego cieki:
1) zobowi¹zany jest do u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,a w szczególnoci:
 niedopuszczalne jest wrzucanie do urz¹dzeñ instalacji kanalizacyjnej odpadów sta³ych, nawet rozdrobnionych,
 wylewania substancji o sk³adzie i stê¿eniach naruszaj¹cych warunki umowne,
 wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej; w przypadku stwierdzenia takiego zrzutu bêd¹
naliczane op³aty jak za odprowadzenie cieków,
2) zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadamiania przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego o
zrzutach awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) zapewnia dostêp pracownikom przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego do studzienki rewizyjnej w
celu pobierania cieków do analizy laboratoryjnej,
4) umo¿liwia przeprowadzenie kontroli przez pracowników przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego
instalacji kanalizacyjnej i urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych,
5) zobowi¹zany jest wykonaæ uszczelnienia oraz zamontowaæ na swój koszt niezbêdne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed cofniêciem siê cieków z sieci kanalizacyjnej,
6) zobowi¹zany jest do wykorzystywania swojego przy³¹cza wy³¹cznie na u¿ytek w³asny, chyba ¿e zawarta
umowa stanowi inaczej,
7) wykonuje na swój koszt wszelkich napraw instalacji
kanalizacyjnej do pierwszej studzienki; rozdzia³em sieci kanalizacyjnej jest studzienka rewizyjna na przykanaliku, a w przypadku jej braku granica nieruchomoci.
§ 11
Naruszenie zasad okrelonych w tym rozdziale poci¹ga za sob¹ mo¿liwoæ dochodzenia przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne odszkodowania w drodze postêpowania cywilnego oraz mo¿liwoæ wypowiedzenia umowy.
Rozdzia³ IV
Prawa Klienta
§ 12
Klient ma prawo do nale¿ytego poziomu obs³ugi.
§ 13
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne na
wniosek Klienta udziela informacji dotycz¹cych realizacji
us³ugi oraz informacji o obowi¹zuj¹cych taryfach.
§ 14
Klient ma prawo ¿¹daæ upustu w przypadku dostawy
wody o obni¿onej jakoci. Wielkoæ upustu okrela umowa.
§ 15
Klient ma prawo domagaæ siê od przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego odszkodowania za szkody w maj¹tku powsta³e w zwi¹zku z wykonywaniem i eksploatacj¹ urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych.
§ 16
Klient ma prawo ¿¹daæ od przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego w uzasadnionych przypadkach
przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza,
oraz uczestniczyæ przy prowadzanych badaniach; sposób postêpowania przy reklamacji okrela umowa.
§ 17
Klient ma prawo uzyskaæ wskazanie zastêpczych róde³ zaopatrzenia w wodê w przypadku przerw w dostawie wody zgodnie z § 7 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
§ 18
Klient powinien mieæ zapewnione utrzymanie w punkcie po³¹czenia (zawór g³ówny) cinienie wody nie mniejsze ni¿ 0,2 MPc i nie wy¿sze ni¿ 0,6 MPc.
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Rozdzia³ V
Prawa Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gowo  Kanalizacyjnego
§ 19
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e
odmówiæ przy³¹czenia do sieci, jeli przy³¹cze zosta³o
wykonane bez uzyskania jej zgody, b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi wymaganiami technicznymi.
§ 20
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub
odprowadzanie cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni
warunków okrelonych w art. 6 ustawy, tzn:
1) nie przy³¹czy nieruchomoci do sieci,
2) nie wyst¹pi z pisemnym wnioskiem,
3) nie posiada tytu³u prawnego b¹d te¿ brak jest innej
podstawy do zawierania umowy z posiadaczem nieruchomoci.
§ 21
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e
odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okrelonych w
art. 8 ustawy, w poni¿szych przypadkach:
1) przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami,
2) klient nie wniós³ op³at za pe³ne dwa okresy obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
3) jakoæ wprowadzanych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiêcie urz¹dzenia
pomiarowego,
4) zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie cieków (to jest bez zawarcia umowy), jak równie¿ przy celowo uszkodzonych
albo pominiêtych wodomierzach.
2. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne odcinaj¹c dostawy wody jest obowi¹zane do równoczesnego udostêpnienia, zastêpczego punktu poboru wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i poinformowania o mo¿liwoci korzystania z tego punktu.
3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne o zamiarze odciêcia dostawy wody lub zamkniêciu przy³¹cza
kanalizacyjnego, oraz o miejscach i sposobie udostêpnienia zastêpczych punktów poboru wody zawiadamia
powiatowego inspektora sanitarnego, Zarz¹d Miejski
oraz odbiorcê us³ug, co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odciêcia dostaw wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
§ 22
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e
odmówiæ ponownego zawarcia umowy na dostawê wody
lub odprowadzenie cieków, jeli nie zosta³y usuniête
przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaprzestania wiadczenia
us³ug.
§ 23
Uprawnieni przedstawiciele przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego maj¹ prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z
us³ug lub posiada jego urz¹dzenie w celu przeprowadze-

nia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub innych wodomierzy, dokonania odczytu ich
wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów i napraw, demonta¿u urz¹dzeñ posiadanych przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków wprowadzanych do sieci.
§ 24
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne ma prawo doboru wielkoci i typu wodomierza potrzebnego do
zainstalowania na podstawie informacji otrzymanych od
Klienta.
§ 25
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne ma prawo przerwaæ lub ograniczyæ dostawê wody do Klienta
bez wczeniejszego powiadomienia w przypadku awarii,
stanów zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu Klientów lub bezpieczeñstwu pracowników przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego. W przypadku, gdy taka przerwa trwa
ponad 12 godzin, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne jest zobowi¹zana zorganizowaæ awaryjn¹ dostawê wody.
Rozdzia³ VI
Zawieranie Umów
§ 26
Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego do którego dostarczana jest woda i z którego odprowadzane
s¹ cieki, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z
osob¹, która korzysta z nieruchomoci zabudowanej lub
niezabudowanej o nieuregulowanym stanie prawnym
§ 27
Zawarcie umowy o dostarczenie wody lub odprowadzanie cieków nastêpuje z osob¹, której nieruchomoæ
zosta³a przy³¹czona do sieci, i która wyst¹pi³a o to z pisemnym wnioskiem wg wzoru okrelonego przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne. Zawarcie w/w
umowy nastêpuje po podpisaniu przez strony protoko³ów prób i odbiorów wykonanych przy³¹czy.
§ 28
1. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
2. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 1 przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e zawieraæ umowy na
rozliczenie op³at za wodê i cieki z korzystaj¹cymi z
lokali osobami, je¿eli ³¹cznie spe³nione s¹ nastêpuj¹ce
warunki:
1) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi i w sposób uzgodniony z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym,
2) mo¿liwy jest jednoczesny odczyt wodomierzy,
3) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach
oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentowaæ stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
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4) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczenia wody do lokalu bez zak³ócania dostaw
w pozosta³ych lokalach.
§ 29
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e
zawieraæ umowê na dostawê wody z ka¿dym lokatorem budynku wielolokalowego, je¿eli zostanie zapewnione:
1) wydzielenie pomieszczenia technicznego przeznaczonego wy³¹cznie do zainstalowania wodomierzy,
dostêpne dla przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego,
2) zainstalowany zostanie kolektor zbiorczy z zamontowanymi i oznakowanymi tabliczkami przy wodomierzach do poszczególnych lokali,
3) ka¿dy wodomierz obs³uguje tylko jednego odbiorcê.
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2) ochronê konstrukcji budowlanych i wyposa¿enia technicznego urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
3) podatnoæ mieszaniny cieków przemys³owych i bytowych na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania,
4) ochronê wód, do których odprowadzane s¹ cieki komunalne przed zanieczyszczeniami, a w szczególnoci
spe³nienie wymagañ jakociowych odnosz¹cych siê do
tych wód,
5) mo¿liwoæ bezpiecznego dla rodowiska wykorzystania osadów z oczyszczalni cieków obs³uguj¹cy zbiorowy system kanalizacyjny cieków komunalnych.
§ 34
Zmiana Odbiorcy powoduje wyganiecie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy.
§ 35

Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e
zawieraæ umowy na dostawê wody lub odprowadzanie
cieków z terenu innej gminy na warunkach okrelonych
w Regulaminie w oparciu o porozumienie zawarte miêdzy gminami.

Integraln¹ czeæ umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków stanowi wniosek okrelony w §
27 niniejszego Regulaminu sk³adany przez Odbiorcê i aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug, okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody
oraz rodzaj, iloæ, a w przypadku Odbiorców przemys³owych równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.

§ 31

§ 36

1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa dopuszcza jej rozwi¹zanie przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne za wypowiedzeniem
lub na zgodny wniosek stron.
3. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych
dalsze korzystanie z us³ug.

W przypadku Klientów, którym odciêto dostawê wody
z powodu niewnoszenia op³at za us³ugi (§ 22 1,2,) przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo kanalizacyjne przed ponownym wznowienia wiadczenia us³ug wymagaæ bêdzie z³o¿enia kaucji zabezpieczaj¹cej.

§ 30

§ 32
Umowa, o której mowa w § 31 ust. 1 zawiera postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych lub
kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,
5) postêpowania w przypadku rozwi¹zania umowy z winy
Klienta,
6) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym
warunków wypowiedzenia.
7) warunków rozwi¹zania umowy z winy Klienta.
8) dokumentów upowa¿niaj¹cych do dostêpu na teren
nieruchomoci i do pomieszczeñ Klienta.
9) okrelenia granicy eksploatacji.
§ 33
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
przemys³owych przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art.11
ustawy, bior¹c pod uwagê:
1) bezpieczeñstwo i zdrowie osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne,

§ 37
Wysokoæ kaucji zabezpieczaj¹cej wynosi 2-krotnoæ
przeciêtnego rachunku miesiêcznego (wg odczytów rzeczywistych lub zu¿ycia oszacowanego) okrelonego przez
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
Dla Klientów sezonowych kaucja mo¿e zostaæ okrelona
w oparciu o szacowane sezonowe zu¿ycie wody.
§ 38
Odsetki od z³o¿onej kaucji naliczane bêd¹ w wysokoci równej odsetkom naliczanym od lokat 12 miesiêcznych przez Bank obs³uguj¹cy przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne i s¹ odprowadzane Klientowi na dzieñ
1 stycznia ka¿dego roku przez ca³y czas wiadczenia us³ugi
przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, o ile
Klient nie bêdzie w tym czasie zalega³ z op³atami.
§ 39
Po zaprzestaniu wiadczenia us³ugi i uregulowaniu
wszystkich rachunków kaucja jest zwracana wraz z gromadzonymi odsetkami.
§ 40
Po zaprzestaniu przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowokanalizacyjne wiadczenia us³ugi ze wzglêdu na niezap³acone przez Klienta rachunki, kaucja jest wykorzystywana
do uregulowania tych rachunków.
§ 41
Kaucja zabezpieczaj¹ca zostanie Klientowi zwrócona
po okresie 12 miesiêcy korzystania z us³ugi je¿eli w tym
okresie nie zalega³ z p³atnociami rachunków.
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Rozdzia³ VII
Sposoby Rozliczeñ
§ 42
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê lub zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone s¹ na postawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci
dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.
§ 43
1. Iloæ dostarczanej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów na rozliczanie z u¿ytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczanej wody ustala siê na podstawie zainstalowanych wodomierzy indywidualnych z uwzglêdnieniem
ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym, a sum¹ odczytów z tych wodomierzy.
§ 44
W przypadku braku wodomierza g³ównego lub gdy
mierzenie pobranej wody jest niepraktyczne lub utrudnione dopuszcza siê inny sposób ustalenia pobranej
wody.
§ 45
W przypadku niesprawnoci wodomierza 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.
§ 46
1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych, które instaluje
i utrzymuje Klient.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci dostarczonej wody przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowokanalizacyjne z uwzglêdnieniem poboru wody z innych
róde³.
§ 47
W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Klienta.
§ 48
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty, jak równie¿ sposób uiszczania op³at.
2. Wniesienie przez Klienta reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿noci.
3. Okresy obrachunkowe okrelone w umowie nie mog¹
byæ krótsze ni¿ 1 miesi¹c i d³u¿sze ni¿ 3 miesi¹ce.
4. Nale¿noæ za us³ugê Klient zobowi¹zany jest zap³aciæ
w terminie okrelonym w fakturze. Nieuregulowanie
nale¿noci w terminie powoduje naliczenie odsetek
ustawowych.
§ 49
Przy rozliczeniach z Klientem, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne obowi¹zane jest stosowaæ stawki

op³at zatwierdzone uchwa³¹ Rady Miejskiej w Ustce b¹d
wprowadzone w trybie art.24 ust 8 ustawy. tzn. w razie
braku uchwa³y  w terminie 45 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
§ 50
1. Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie co
najmniej na 7 dni przed jej wejciem w ¿ycie.
2. Taryfa obowi¹zuje jeden rok.
3. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków.
4. Taryfikator op³at dostêpny jest w biurze obs³ugi Klienta, gdzie mo¿na otrzymaæ jego kopiê oraz inne informacje przydatne Klientowi.
Rozdzia³ VIII
Warunki Przy³¹czenia do Sieci
§ 51
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne jest
obowi¹zane przy³¹czyæ do sieci nieruchomoæ osoby
ubiegaj¹cej siê o to, je¿eli istniej¹ techniczne mo¿liwoci
wiadczenia us³ugi. Mo¿liwoci te uwarunkowane s¹ usytuowaniem nieruchomoci oraz zdolnociami dostawczymi istniej¹cej sieci wodoci¹gowej oraz zdolnociami przepustowymi istniej¹cej sieci kanalizacyjnej.
§ 52
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne  na
wniosek w³aciciela nieruchomoci  wydaje wymagania techniczne niezbêdne do pod³¹czenia instalacji
wewnêtrznej nieruchomoci z sieci¹ wodoci¹gow¹ i kanalizacji sanitarnej bêd¹c¹ w eksploatacji przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego.
2. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 ustala przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
3. Do wniosku, Klient ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do
sieci za³¹cza:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
2) aktualn¹ mapê sytuacyjno-wysokociow¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej oraz
innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu wzglêdem istniej¹cego.
§ 53
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne okrela
warunki przy³¹czenia i przekazuje je wnioskodawcy w
terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od daty z³o¿enia wniosku.
2. Warunkiem przyst¹pienia do wykonywania robót przy³¹czeniowych jest wczeniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej w przedsiêbiorstwie wodoci¹gowokanalizacyjnym. Uzgodnienie nastêpuje w terminie 14
dni od daty otrzymania dokumentacji technicznej.
§ 54
Posesja mo¿e byæ pod³¹czona do wodoci¹gu, gdy posiada gospodarkê ciekow¹.
§ 55
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych realizowany i finansowany przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne lub przez Klienta jest
nastêpuj¹cy:

 4875 

Poz. 2500

1) przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zapewnia realizacjê budowy i rozbudowê urz¹dzeñ kanalizacyjnych, sieci wodoci¹gowych i kanalizacji sanitarnej
oraz urz¹dzeñ do ujêcia i uzdatniania wody ustalonych
przez miasto Ustka w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie
uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
2) realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia technicznego przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, zapewnia na w³asny koszt Klient.
3) koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego pokrywa Spó³ka,
4) koszt zainstalowania i utrzymania urz¹dzenia pomiarowego pokrywa Klient.
§ 56
W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne w³acicieli lub zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan inwestycyjny przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt, w porozumieniu z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym i Zarz¹dem Miejskim w Ustce urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.
Urz¹dzenia te podlegaj¹ przekazaniu odp³atnie Miastu
Ustce lub przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo-kanalizacyjnemu na zasadach okrelonych w umowie przekazania.
§ 57
1. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków przedsiêbiorstwo wodoci¹gowokanalizacyjne dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia warunków technicznych.
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2. Je¿eli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie cieków nie stanowi inaczej, Klient odpowiada za
zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych
przy³¹czy wodoci¹gowych oraz przy³¹czy kanalizacyjnych.
3. Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czêci¹
instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz
legalizacja obci¹¿a eksploatatora instalacji.
Rozdzia³ IX
Postanowienia Koñcowe
§ 58
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony Uchwa³¹
Nr VIII/45/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r. Rady Miejskiej
w Ustce.
§ 59
W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem stosowane sa przepisy prawa, a w szczególnoci ustawa z
dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
§ 60
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do bezp³atnego dostarczania Klientowi przy zawieraniu umowy niniejszego Regulaminu.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda
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