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2534

§3

UCHWA£A Nr XXXI/279/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 24 kwietnia 2002 r.

Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Cedry Wielkie Nr XXI/
172/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
wysokoci stawek op³at za u¿ytkowanie mienia gminy.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty i u¿ytkowe lokale komunalne.

§4

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1, ust.
2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
poz. 1591) Rada Gminy Cedry Wielkie uchwala, co nastêpuje:

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

§1
1. Ustala siê op³atê za dzier¿awê gruntów na cele handlowo-us³ugowe w wysokoci 1,05 z³ + VAT za 1 m2
powierzchni miesiêcznie.
2. Ustala siê op³atê za dzier¿awê lokalu na cele dzia³alnoci handlowo-us³ugowej w wysokoci 15,82 z³ + VAT
za 1 m2 powierzchni miesiêcznie.
§2
Stawki okrelone w § 1 ulegn¹ podwy¿szeniu w latach
nastêpnych o wskanik inflacji za rok poprzedni og³oszony przez GUS w Monitorze Polskim.

2535
UCHWA£A Nr XXXI/280/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 24 kwietnia 2002 r.
w sprawie ustalenia bonifikaty od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
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z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 wrzenia 1997 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym
w prawo w³asnoci (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299)
 Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê 20% bonifikaty od op³aty za przekszta³cenie
prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci w przypadkach gdy
przedmiotem decyzji o przekszta³ceniu jest nieruchomoæ
wykorzystywana lub przeznaczona na cele mieszkaniowe.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXI/287/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
Regulamin przyznawania Medalu za Zas³ugi dla Rozwoju Gminy Cedry Wielkie
§1
Medal jest honorowym odznaczeniem Rady Gminy Cedry Wielkie, przyznawanym za wybitne zas³ugi dla gminy
w kraju i za granic¹.
Medal jest wykonany w srebrze.

§2

§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Cedry Wielkie.

Medal przyznaje siê za zas³ugi w dziedzinach podnosz¹cych rangê gminy w kraju i za granic¹, a w szczególnoci dla rozwoju nauki, kultury, owiaty, s³u¿by zdrowia,
rolnictwa, ochrony rodowiska, gospodarki, za podejmowanie publicznie po¿ytecznych inicjatyw.
Medal przyznaje siê za konkretne osi¹gniêcia nie ograniczone w czasie.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

§3
Medal przyznaje siê polskim i zagranicznym obywatelom, instytucjom i organizacjom.
§4

2536
UCHWA£A Nr XXXI/287/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 26 kwietnia 2002 r.

O ile Rada Gminy nie postanowi inaczej, przyznaje siê
nie wiêcej ni¿ 2 medale rocznie.
§5

Tryb i zasady przyznawania medalu okrela odrêbny
regulamin stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

1. Medal przyznaje 6-osobowa Kapitu³a powo³ana przez
Radê Gminy na okres kadencji.
2. Cz³onkami Kapitu³y s¹ ka¿dorazowo Przewodnicz¹cy
Rady Gminy, Wójt Gminy, dwie osoby zg³oszone przez
Radê Gminy oraz dwie osoby spoza Rady Gminy zg³oszone przez Wójta Gminy.
3. Pierwsze zebranie Kapitu³y otwiera i prowadzi do czasu wyboru Mistrza Przewodnicz¹cy Rady Gminy i Wójt
Gminy.
4. Kapitu³a wybiera sporód swego sk³adu Mistrza jako
przewodnicz¹cego i Kanclerza jako sekretarza. Mistrz
kieruje ca³oci¹ prac, wyznacza terminy posiedzeñ i im
przewodniczy. Kanclerz prowadzi dokumentacjê i z
Przewodnicz¹cym Rady Gminy przygotowuje uroczystoci wrêczenia medali.
5. Regulamin dzia³ania Kapitu³y okrela ona sama.
6. Wszystkie decyzje Kapitu³y zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
W przypadku równej iloci g³osów decyduje g³os Mistrza Kapitu³y.

§4

§6

w sprawie ustanowienia Medalu za Zas³ugi dla Rozwoju Gminy Cedry Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Gminy Cedry Wielkie ustanawia Medal za Zas³ugi dla Rozwoju Gminy Cedry Wielkie, jako honorowe
odznaczenie za wybitne zas³ugi dla Gminy Cedry Wielkie.
§2
1. Odznaczenie sk³ada siê medalu i dyplomu.
2. Opracowanie medalu i dyplomu powierza siê Zarz¹dowi Gminy
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

Medale s¹ numerowane.
§7
Z wnioskiem do kapitu³y o nadanie medalu mog¹ wystêpowaæ:
1) Przewodnicz¹cy Rady Gminy lub grupa co najmniej
3 radnych,
2) Wójt Gminy Cedry Wielkie,
3) zarz¹dy organizacji spo³ecznych i zawodowych,
4) cz³onek Kapitu³y.
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Poz. 2536, 2537, 2538
§8

Pisemny wniosek o nadanie medalu powinien zawieraæ:
1) dane o kandydacie,
2) okrelenie zas³ug uzasadniaj¹cych nadanie medalu,
3) charakterystykê kandydata.
§9
Wniosek o nadanie medalu sk³ada siê w Biurze Rady
Gminy, nie póniej jednak ni¿ 40 dni przed przewidywan¹
dat¹ jego nadania.
§ 10

Dziennik Urzêdowy
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znawania Medalu za Zas³ugi dla Rozwoju Gminy Cedry
Wielkie w nastêpuj¹cym sk³adzie osobowym:
1. Fecko Franciszek.
2. Goliñski Janusz.
3. Tarasiuk Miros³aw.
4. Wo³kowicz Józef.
5. Wonica Zofia.
6. Ziêba Stanis³aw.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Medal mo¿e byæ nadany tej samej osobie tylko jeden
raz.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

§ 11
1. Wrêczenie medalu odbywa siê w okolicznociach zapewniaj¹cych uroczysty charakter tego aktu.
2. Wrêczenie medalu jest poprzedzone prezentacj¹ zas³ug
wyró¿nionej osoby, bêd¹cych podstaw¹ jego nadania.
3. Do wrêczenia upowa¿niony jest Przewodnicz¹cy Rady
Gminy oraz Wójt Gminy.
4. Na uroczystoæ wrêczenia medalu s¹ zapraszani wszyscy cz³onkowie Kapitu³y.
§ 12
Kapitu³a prowadzi ksiêgê odznaczonych. Ksiêga przechowywana jest w Biurze Rady.
§ 13
1. Z ka¿dego posiedzenia Kapitu³y sporz¹dza siê protokó³ podpisany przez Mistrza i Kanclerza.
2. Odpis protoko³u otrzymuje Przewodnicz¹cy Rady Gminy.
3. Protoko³y stwierdzaj¹ce przyznanie odznaczenia podpisuj¹ wszyscy obecni cz³onkowie Kapitu³y.
4. Obs³ugê biurow¹ Kapitu³y zapewnia Biuro Rady Gminy Cedry Wielkie.
§ 14
Decyzje Kapitu³y s¹ ostateczne.
§ 15
Kapitu³a, po zakoñczeniu kadencji, sk³ada Radzie Gminy sprawozdanie obejmuj¹ce okres jej kadencji i przekazuje prowadzon¹ dokumentacjê.

2537
UCHWA£A Nr XXXI/288/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie powo³ania Kapitu³y do przyznawania Medalu za Zas³ugi dla Rozwoju Gminy Cedry Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz Uchwa³y Nr XXXI/287/02 Rady Gminy
Cedry Wielkie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Medalu za Zas³ugi dla Rozwoju Gminy Cedry
Wielkie  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Gminy Cedry Wielkie powo³uje Kapitu³ê do przy-

2538
UCHWA£A Nr 16/II/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Tr¹bki Wielkie.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733 zm. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr
168, poz. 1383) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Tr¹bki Wielkie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Artyku³y powo³ane w uchwale bez bli¿szego okrelenia oznaczaj¹ artyku³y ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.
§2
1. Uchwa³a ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy, o którym mowa w art. 20 ust. 1 oraz lokali
uzyskanych w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 3.
2. Gmina Tr¹bki Wielkie z zastrze¿eniem § 3, wynajmuje
na warunkach okrelonych w niniejszej uchwale lokale, osobom prowadz¹cym gospodarstwa domowe o
niskich dochodach, a tak¿e zapewnia na zasadach i w
wypadkach przewidzianych w ustawie lokale socjalne
i zamienne.
3. Gmina mo¿e wyodrêbniæ poszczególne lokale w celu
ich zbycia, na zasadach okrelonych odrêbnymi przepisami, kieruj¹c siê wzglêdami racjonalnej gospodarki
zasobem mieszkaniowym.
§3
1. W zasobie mieszkaniowym gminy wydziela siê lokale
przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
2. O wyborze najemcy zwolnionego lokalu, o którym
mowa w ust. 1 decyduje Wójt Gminy Tr¹bki Wielkie.
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§4
Wójt Gminy wyznacza z mieszkaniowego zasobu gminy Tr¹bki Wielkie lokale odpowiadaj¹ce warunkom okrelonych w art. 2 ust. 1 pkt 5, które po opró¿nieniu bêd¹
oddawane w najem jako lokale socjalne.
§5
1. Za spe³niaj¹ce warunki do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony uwa¿a siê osoby:
a) zamieszkuj¹ce w lokalach nie nadaj¹cych na sta³y
pobyt ludzi, lub mieszkaj¹ce w lokalach, w których
na jedn¹ uprawnion¹ osobê przypada nie wiêcej ni¿
6 metrów kw. Powierzchni pokoi,
b) których redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu nie przekracza 130% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 85% w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Warunki wymienione w ust. 1 musz¹ byæ spe³nione
³¹cznie.
§6
1. Za spe³niaj¹ce warunki do zawarcia umowy o najem
lokalu socjalnego uwa¿a siê osoby:
1) zamieszkuj¹ce w lokalu nie nadaj¹cym siê na sta³y
pobyt ludzi lub mieszkaj¹cych w lokalach, w których
na jedn¹ uprawnion¹ osobê przypada nie wiêcej ni¿
5 m² powierzchni pokoi,
2) których redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu nie przekracza 100% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 65% w gospodarstwie wieloosobowym,
3) którym uprawnienie do otrzymania lokalu przyzna³
s¹d w wyroku.
2. Warunki wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.
§7
Do dochodu, o którym mowa w § 5 i § 6 zalicza siê
dochód przeliczony na cz³onka gospodarstwa domowego wg przepisów o dodatkach mieszkaniowych.
§8
1. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nie oznaczony lub lokalu socjalnego, z zastrze¿eniem
ust. 2 przys³uguje osobom, które spe³niaj¹ nastêpuj¹ce kryteria:
1) s¹ lokatorami lokali nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi, a stan techniczny zajmowanych lokali nie
powstawa³ z ich winy,
2) wywi¹zuj¹ siê regularnie z obowi¹zku uiszczenia
czynszu i op³at niezale¿nych od w³aciciela,
3) wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zku utrzymania we w³aciwym stanie technicznym dotychczas zajmowanego
lokalu.
2. Poza kolejnoci¹ gmina Tr¹bki Wielkie zapewnia lokale
socjalne osobom, o których mowa w art. 14 i art. 35.
3. Poza kolejnoci¹ gmina Tr¹bki Wielkie powinna zapewniæ lokale mieszkalne osobom, które:
1) opuci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³noletnoci i pochodz¹cych z gminy Tr¹bki Wielkie,

2) utraci³y na terenie gminy Tr¹bki Wielkie mieszkanie
wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy lub po¿aru b¹d
innych zdarzeñ losowych.
§9
1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zamiany lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy:
1) dokonanie zmiany powinno byæ poprzedzone uregulowaniem aktualnych zobowi¹zañ obci¹¿aj¹cych
najemców,
2) zamiany lokali mo¿na dokonaæ za zgod¹ gminy, której w³asnoæ stanowi lokal.
2. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami zdrowotnymi najemcy lub cz³onka jego gospodarstwa domowego, udokumentowanym zawiadczeniem lekarskim,
mo¿e byæ dokonana zamiana na inny, wolny lokal.
§ 10
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê, lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³ po
mierci najemcy zgodnie z art. 691 Kodeksu Cywilnego:
1) Wójt Gminy mo¿e zawrzeæ umowê najmu z osob¹,
która mieszka³a stale z najemc¹ do chwili jego mierci, bêd¹c synow¹, ziêciem, pe³noletnim rodzeñstwem zmar³ego najemcy lub jego wspó³ma³¿onka,
2) wobec osób nie wymienionych w pkt 1 podejmowane bêdzie postêpowanie zmierzaj¹ce do opró¿nienia lokalu, je¿eli osobami bez tytu³u prawnego
do zajmowania lokalu sta³y siê po 12 listopada 1994 r.
§ 11
Lokale o pow. u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m² mog¹
byæ oddawane w najem:
1) osobom prowadz¹cym gospodarstwa domowe (minimum 5 osób) spe³niaj¹cym warunki okrelone w
§ 5,
2) w przypadku braku osób spe³niaj¹cych warunki okrelone w pkt 1, osobom prowadz¹cym gospodarstwo
domowe (minimum 3 osoby), których dochód zapewni terminowe regulowanie czynszu i op³at niezale¿nych od w³aciciela. Oczynszowanie tych lokali zostanie okrelone wg zasad polityki czynszowej.
§ 12
W³aciwa Komisja Rady Gminy we wspó³pracy z pracownikiem urzêdu ds. gospodarki komunalnej weryfikuje wnioski o najem lokali, dokonuje oraz ustala kolejnoæ
zawarcia umowy najmu lokalu na czas nie oznaczony i
lokalu socjalnego.
§ 13
Ustala siê nastêpuj¹cy tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nie oznaczony i najem lokali socjalnych:
1) wnioski przyjmowane wstêpnie rozpatrywane s¹
przez pracownika urzêdu ds. gospodarki komunalnej,
2) weryfikacjê wniosków przeprowadza komisja przy
wspó³udziale pracownika ds. gospodarki komunalnej wg kryteriów zawartych w § 8,
3) komisja we wspó³pracy z pracownikiem ds. gospodarki komunalnej opracowuje wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nie
oznaczony i lokalu socjalnego,
4) wykazy, o których mowa wy¿ej zatwierdza wójt,
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5) zatwierdzony wykaz osób podaje siê do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Tr¹bki
Wielkie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr 17/II/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 10 grudnia 2002 r.

§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tr¹bki Wielkie.
§ 15

Zasady polityki czynszowej
w lokalach stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Sroka

1. Stawka bazowa czynszu nie mo¿e przekroczyæ 3%
wartoci odtworzeniowej lokalu.
2. Wójt Gminy ustala stawki czynszu lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy z uwzglêdnieniem czynników, o których mowa w art. 7 ustawy:
a) czynniki podwy¿szaj¹ce stawkê bazow¹:

2539
UCHWA£A Nr 17/II/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku, o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62 poz. 558 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, oraz art. 21 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, zm. z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

Za wyposa¿enie mieszkania
- lokal wyposa¿ony we wszystkie urz¹dzenia
1)
- lokal z ³azienk¹ i wc, bez C.O.
- lokal tylko z wc, lub tylko z ³azienk¹
- lokal tylko z instalacj¹ wodoci¹gowo-kanalizacyjn¹
- lokal tylko z instalacj¹ wodoci¹gow¹

b) czynniki obni¿aj¹ce stawkê bazow¹:
Obni¿ka
do stawki bazowej
- lokal w budynku substandardowym

Uchwala siê zasady polityki czynszowej w lokalach stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Powo³ane w treci artyku³y ustawy bez bli¿szego okrelenia oznaczaj¹ ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, zm.
Dz. U. z 2002 r. Nr 168, poz. 1383, Nr 113, poz. 984).
§3

3.
4.
5.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Sroka

2)

3)
- lokal bez urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych
4)
- lokal oddalony od komunikacji publicznej

§1

Traci moc uchwa³a Nr 3/I/95 Rady Gminy Tr¹bki Wielkie z dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie okrelenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne, zmienionej uchwa³¹ Rady Gminy Tr¹bki Wielkie Nr 63/XII/95 z
dnia 28 grudnia 1995 r., Uchwa³a Rady Gminy Tr¹bki Wielkie Nr 41/VIII/96 z dnia 19 listopada 1996 r., Uchwa³a Rady
Gminy Tr¹bki Wielkie Nr 47/XI/97 z dnia 28 listopada
1997 r., Uchwa³a Nr 20/IV/98 z dnia 19 grudnia 1998 r.,
Uchwa³a Nr 55/V/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. i Uchwa³a Nr 90/X/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r.

Podwy¿ki w
stosunku
do stawki
bazowej
100%
80%
60%
40%
20%

6.

50%
30%
20%

Objanienia:
1) C.O. dotyczy ogrzewania energi¹ ciepln¹ dostarczan¹ z elektrociep³owni, kot³owni lokalnych (osiedlowych i domowych),
2) budynki, które ze wzglêdu na z³y stan techniczny
zosta³y przeznaczone do rozbiórki,
3) przez urz¹dzenia wodoci¹gowo-kanalizacyjne rozumie siê równie¿ lokalne urz¹dzenia wodoci¹gowe
(hydrofor), kanalizacyjne (szambo),
4) dotyczy budynków peryferyjnych usytuowanych,
gdzie utrudniony jest dojazd do siedziby gminy lub
lekarza,
5) obni¿enie czynszu mo¿e nast¹piæ z tytu³u tylko jednego czynnika.
Maksymalna obni¿ka stawki bazowej nie mo¿e przekroczyæ 50% jej wartoci.
Wysokoæ podwy¿ki czynszu nie mo¿e przekroczyæ
wskaników okrelonych w art. 9 ust. 3 ustawy.
Czynsz najmu lokali socjalnych ustala siê w wysokoci
50% najni¿szego czynszu, obowi¹zuj¹cego w gminnym
zasobie mieszkaniowym (art. 23 ust. 4). Nie pobiera
siê czynszu od osób poszkodowanych w wyniku po¿aru i klêsk ¿ywio³owych przez okres nie d³u¿szy ni¿ 3
lata.
W lokalach wynajêtych przed 9 lipca 2001 r. bêdzie
mog³a byæ dokonana, co 6 miesiêcy regulacja czynszu
o wskanik, okrelony w art. 9 ust. 3 do czasu uzyskania stawki maksymalnej w wysokoci 3% wartoci odtworzeniowej (art. 28 ust. 2).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2540, 2541
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§5

UCHWA£A Nr IV/13/02
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 18 grudnia 2002 r.

O nabyciu lub zbyciu psa nale¿y powiadomiæ tutejszy
Urz¹d w ci¹gu 14 dni.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz stawki podatku od posiadania psów
na 2003 r.

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

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z
pón. zm.), art. 5 ust. 1, art. 6, art. 14 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz.
U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada Miasta Kocierzyna uchwala:
§1
Ustala siê wysokoæ podatku od nieruchomoci:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,51 z³.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej od 1m2 powierzchni u¿ytkowej  16,20 z³.
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³.
4. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  8,00 z³.
5. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,78 z³.
6. Od budowli okrelonych w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
 7 w/w ustawy  2%.
7. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ bez wzglêdu na sposób ich zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
0,62 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 hektara powierzchni  3,38 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,12 z³.
§2
Ustala siê wysokoæ podatku od posiadania psów w
wysokoci 40,00 z³ od jednego psa w stosunku rocznym.
§3
Podatek wymieniony w § 2 p³atny jest:
 I rata do 15 marca.
 II rata do 15 wrzenia
w kasie Urzêdu Miasta lub na konto bankowe Urzêdu.
§4
Je¿eli obowi¹zek podatkowy, o którym mowa w § 2
powsta³ lub wygas³ w ci¹gu roku, podatek za ten rok ustala
siê proporcjonalnie do liczby miesiêcy, w którym istnia³
obowi¹zek.

§6

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

2541
UCHWA£A Nr IV/14/02
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z
pón. zm.), w zwi¹zku z art. 10, ust. 1 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 Kocierzyna uchwala:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych na 2003 rok zgodnie z za³¹cznikiem nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§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 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y nr IV/14/02
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 18 grudnia 2002 r.

Na podstawie § 1 w/w uchwa³y okresla siê stawki podatku od rodków transportowych na 2003 rok
Lp.

Treæ

Stawka podatku

1
I
1

2
WYSOKOÆ STAWEK PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH
Samochód ciê¿arowy o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu

1)

od 3,5 -5,5t

2)

powy¿ej 5,5 do 9t

3)

powy¿ej 9 a poni¿ej 12t
Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej:
Równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:

1 000

2
1)

3

500
750

a

o liczbie osi – dwie

1 400

b

o liczbie osi – trzy

1 600

2)

Równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton

a

o liczbie osi – trzy

1 700

b

o liczbie osi – cztery i wiêcej

1 800

3)

Równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:

a
3
1)

o liczbie osi – cztery i wiêcej
Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
Równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:

2 100

a

o liczbie osi - dwie

1 600

b

o liczbie osi – trzy

1 700

2)

Równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:

a

o liczbie osi – trzy

1 800

b

o liczbie osi – cztery i wiêcej

1 900

3)

Rrównej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:

a

o liczbie osi – cztery i wiêcej

4

Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdu:

1)

Od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony

1 100

2)

Od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

1 200

3)

Od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1 300
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów
Równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton

5
1)
a

o liczbie osi – dwie

2)

Równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:

2 200

1 200

a

o liczbie osi – dwie

3)

c. równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:

a

o liczbie osi – dwie

b

o liczbie osi – trzy
1 500
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
Równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:

6
1)
a

o liczbie osi – dwie

2)

Równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:

a

o liczbie osi – dwie

3)

Równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:

1 300
1 400

1 340
1 700

a

o liczbie osi – dwie

b

o liczbie osi – trzy
2 210
Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego: od
7 ton i poni¿ej 12 ton

7

1 800

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
8
1)
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Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
Równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:

a

o liczbie osi – jedna

2)

Równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:

700

a

o liczbie osi – jedna

800

b

o liczbie osi – dwie

900

3)

Równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:

a

o liczbie osi – dwie

b

o liczbie osi – trzy
1 200
Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
Równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:

9
1)
a

o liczbie osi – jedna

2)

Równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:

1 100

1 000

a

o liczbie osi – jedna

1 300

b

o liczbie osi – dwie

1 400

3)

Równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:

a

o liczbie osi – dwie

1 500

b

o liczbie osi – trzy

1 700

10

Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:

a

mniejszej ni¿ 30 miejsc

1 300

b

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1 500

11
a

DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W PKT. 1, 4, 7 i 10 WYPRODUKOWANYCH PRZED 1990 R.STAWKI
PODATKU ZWIÊKSZA SIÊ I OKRELA SIÊ WYSOKOCI:
Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie

600

b

do 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

900

c

1 100

a

od 9 ton do poni¿ej 12 ton
Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton

b

do 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

1 300

c

od 9 ton i poni¿ej 12 ton

1 400

13

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

a

od 7 ton i poni¿ej 12 ton

14

Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia

II

12

a
b
III
15
a

1 200

1 000

mniejszej ni¿ 30 miejsc

1 500

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
DLA POJAZDÓW, OKRELONYCH W PKT 1, 4, 7 i 10 WYPRODUKOWANYCH PO 1999R
Ood samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

1 700

400

b

powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

700

c

900

a

powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony

1 000

b

od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

1 100

c

od 9 ton i poni¿ej 12 ton

1 200

17

Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:

16

a

mniej ni¿ 30 miejsc

1 100

b

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego

1 400

18

600
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§2

UCHWA£A Nr IV/15/02
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 18 grudnia 2002 r.

Okrela siê wysokoæ stawek op³aty targowej na targowiskach miejskich oraz w innych miejscach gdzie dokonywana jest sprzeda¿ okrelona w art. 15 ust. 2 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1 do niniejszej uchwa³y.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLVII/398/02 z dnia 27
marca 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek
op³aty targowej w miecie Kocierzyna oraz unormowania innych spraw dotycz¹cych tego wiadczenia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), art. 15
ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1995 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84 z pón. zm.) Rada Miasta Kocierzyna uchwala:

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

§1
W § 1 w pkt 3 w/w uchwa³y kwotê 560,17 zastêpuje siê
kwot¹ 575,86 z³.
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IV/15/02
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 18 grudnia 2002 r.
Stawki op³aty targowej na 2003 rok
Lp.

Treæ

Stawka

1

2

3

1

Na targowisku miejskim przy ul. Targowej i Wojska Polskiego

a

Sprzeda¿ z samochodu osobowego i samochodu o ³adownoci do 2,0 t,
platformy lub przyczepy za ka¿dy taki pojazd u¿yty do sprzeda¿y

22,00 z³

b

Sprzeda¿ z samochodu o ³adownoci powy¿ej 2,0 t, za ka¿dy taki pojazd
u¿yty do sprzeda¿y

27,00 z³

c

Sprzeda¿ z ³awy, lub sto³u na cele zwi¹zane ze sprzeda¿¹ (niezale¿nie od
bran¿y)  za ka¿dy metr bie¿¹cy

6,00 z³

d

Stragan lub kiosk na targowisku

e

Sprzeda¿ obnona z rêki, kosza, wiadra, skrzyni itp. za m kw. powierzchni

f

Sprzeda¿ kaset magnetofonowych, kaset wideo i CD

2

Na targowisku przy ulicy Klasztornej

a

Sprzeda¿ artyku³ów ogólno rolnych w systemie handlu obnonego

6,00 z³

b

Sprzeda¿ z pojazdu zaprzêgowego (furmanki)

7,00 z³

27,00 z³
4,00 z³
30,00 z³

Sprzeda¿ z pozosta³ych pojazdów bez wzglêdu na rodzaj sprzedawanych
towarów (wszystkie pojazdy mechaniczne tzn. rolnicze, osobowe, dostawcze,
ciê¿arowe).
Sprzeda¿ na innych targowiskach
Sprzeda¿ z samochodu osobowego i samochodu o ³adownoci do 2,0 t,
platformy lub przyczepy za ka¿dy taki pojazd u¿yty do sprzeda¿y

22,00 z³

b

Sprzeda¿ z samochodu o ³adownoci powy¿ej 2,0 t, za ka¿dy taki pojazd
u¿yty do sprzeda¿y

27,00 z³

c

Sprzeda¿ z ³awy, lub sto³u (niezale¿nie od bran¿y)  za ka¿dy metr bie¿¹cy

d

Stragan lub kiosk na targowisku

e

Sprzeda¿ obnona z rêki, kosza, wiadra, skrzyni itp. za m kw. powierzchni

f

Sprzeda¿ kaset magnetofonowych, kaset wideo i CD

c
3
a

8,00 z³

6,00 z³
27,00 z³
4,00 z³
30,00 z³
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1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz.
1089) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

UCHWA£A Nr IV/20/02
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 18 grudnia 2002 r.

§1

w sprawie okrelenia wzoru deklaracji i informacji podatkowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z
pón. zm.), 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.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.), art. 6a ust. 5, ust.
8 pkt 1 i ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pón.
zm.) oraz art. 6 ust. 2, ust 5 pkt 1 i ust. 9 ustawy z dnia 30
padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz.
1682) Rada Miasta Kocierzyna uchwala:
§1
1. Okrela siê wzór informacji dotycz¹cej:
a) podatku od nieruchomoci zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1*,
b) podatku rolnego zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*,
c) podatku lenego zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.
2. Okrela siê wzór deklaracji podatkowej dotycz¹cej:
a) podatku od nieruchomoci zgodnie z za³¹cznikiem
nr 4*,
b) podatku rolnego zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*,
c) podatku lenego zgodnie z za³¹cznikiem nr 6*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

2544
ZARZ¥DZENIE Nr 189/02
Wojewody Pomorskiego
z dnia 19 grudnia 2002 r.

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do nastêpuj¹cych
Rad Gmin:
1) Rady Miejskiej w Pelplinie w okrêgu wyborczym
Nr 12 w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego
Tadeusza B³êdzkiego wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu,
2) Rady Gminy Kaliska w okrêgu wyborczym Nr 7 w
zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Henryka
Koprowskiego wskutek mierci,
3) Rady Gminy Luzino w okrêgu wyborczym Nr 3 w
zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Andrzeja Stenka wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu,
4) Rady Gminy Zblewo w okrêgu wyborczym Nr 6 w
zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Andrzeja Gajewskiego wskutek pisemnego zrzeczenia siê
mandatu.
§2
W wyborach w gminach, o których mowa w § 1, wybieranych bêdzie w ka¿dym okrêgu po jednym radnym.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 9 marca 2003 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okrela
kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do niektórych rad
gmin województwa pomorskiego

Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 189/02
Wojewody Pomorskiego
z dnia 19 grudnia 2002 r.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej

Treæ czynnoci
- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczeñ Wójtów Gmin/
Burmistrza informacji o granicach okrêgów wyborczych i liczbie radnych

do 18 stycznia 2003 r.

wybieranych w tych okrêgach oraz o siedzibach Gminnych (Miejskiej) Komisji
Wyborczych
- powo³anie przez Komisarza Wyborczego Gminnych (Miejskiej) Komisji

do 23 stycznia 2003 r.

Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgach
wyborczych

*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne s¹ w Urzêdzie Miasta.
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do 7 lutego 2003 r.
do godz. 24.00

- zg³aszanie Gminnym (Miejskiej) Komisjom Wyborczym list kandydatów na
radnych wybieranych w okrêgach wyborczych
- powo³anie przez Wójtów Gmin / Burmistrza Obwodowych Komisji Wyborczych
na czas przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych,
- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczeñ Wójtów Gmin /

do 16 lutego 2003 r.

Burmistrza informacji o granicach i numerach obwodów g³osowania oraz o
siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych powo³anych dla przeprowadzenia
g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych
- rozplakatowanie obwieszczeñ Gminnych (Miejskiej) Komisji Wyborczych

do 22 lutego 2003 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego wybieranych w wyborach
uzupe³niaj¹cych

do 23 lutego 2003 r.

- sporz¹dzenie spisów wyborców w Urzêdach Gmin ( Urzêdzie Gminy i Miasta)
- przekazanie Przewodnicz¹cym Obwodowych Komisji Wyborczych spisów

8 marca 2003 r.

wyborców

9 marca 2003 r.
godz. 6.00-20.00

- g³osowanie

2545

2546

UCHWA£A Nr III/32/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy S³upsk Nr II/
16/2002 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od
posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113 poz. 984 oraz art. 14 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.: Dz. U. Nr 200, poz.
1683) Rada Gminy S³upsk uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Rady Gminy Nr II/16/2002 z dnia 2 grudnia
2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów § 3 otrzymuje brzmienie: zwalnia siê z podatku wszystkie psy
bêd¹ce w³asnoci¹ mieszkañców Gminy S³upsk.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty na terenie Gminy S³upsk.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
M. Klemiato

Gdañsk, dnia 20 grudnia 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/82-A/12/2002/II/KK
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r.
Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 88, poz. 980; Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103,
poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i
Nr 135, poz. 1144) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
Gminy Kocza³a
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹
w formie komunalnego zak³adu bud¿etowego
p.n.
Zak³ad Gospodarki Komunalnej Z.B.
z siedzib¹ w Koczale
posiadaj¹cy statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 770897650
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
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2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo danego rodzaju dzia³alnoci
gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy dla
ciep³a:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci (- 0,1%),
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci (-4,1%),
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji,
do dnia 31 marca 2004 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/868/82/N/2000/BP z dnia
29 sierpnia 2000 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/759/82/W/OT1/
98/KK z dnia 29 grudnia 1998 r., w dniu 2 padziernika
2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez
to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.), zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne,
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em
ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej i okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego
w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na
podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§
12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Przedsiêbiorstwo
przy ustalaniu bazowych cen i stawek op³at uwzglêdni³o
równie¿ planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 pkt 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwier-

dzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdnione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w pierwszym roku stosowania taryfy. Przy ustalaniu wspó³czynników korekcyjnych Xw uwzglêdniono
przede wszystkim wzrost kosztów paliwa (mia³u wêglowego), energii elektrycznej oraz koszty modernizacji i rozwoju.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych,
w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du ochrony konkurencji i konsumentów  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art.
30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Zarz¹d Gminy
na rêce pe³nomocnika Pana Marka Nestorowicza
Dyrektora Zak³adu Gospodarki Komunalnej Z. B.
ul. Zielona 2
77-220 Kocza³a
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
3. a/a
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TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 20 grudnia 2002 r.
Nr OGD  820/82-A/12/2002/II/KK

SPIS TRECI
CZÊÆ I  Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w
taryfie
CZÊÆ II  Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej
z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III  Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ IV  Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i
stawek op³at
CZÊÆ V  Warunki stosowania cen i stawek op³at
CZÊÆ VI  Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1) ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489
Nr 48, poz. 555, Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113
poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135, poz. 1144),
2) rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf
oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r.
Nr 96, poz. 1053),
3) rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
4) ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
5) sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
6) wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji
iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
7) obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
8) uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
Grupa
odbiorców
I

Cena za zmówion¹ moc
ciepln¹ [z³/MW]
roczna
77 934,42

rata
miesiêczna
6 494,54

Cena
ciep³a
[z³/GJ]

Cena
nonika
ciep³a
[z³/m3]

18,66

0,0

9) zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê
najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
10) warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura
powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o,
11) wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we
w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹
ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Gmina Kocza³a, prowadz¹ca dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie komunalnego zak³adu bud¿etowego p.n. Zak³ad Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale, ul. Zielona 2, 77-220 Kocza³a, zwana dalej ZGK
Kocza³a,
12) ród³o ciep³a K  opomiarowane ród³o ciep³a zlokalizowane w Koczale przy ul. Spacerowej 3, w którym
ciep³o w postaci gor¹cej wody, pochodzi z przetworzenia mia³u wêglowego.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
ZGK Kocza³a prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ na
podstawie koncesji:
 na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/ 868/ 82/N/3/2000/BP z
dnia 29 sierpnia 2000 r.,
 na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/759/82/W/
OT1/98/KK z dnia 29 grudnia 1998 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Grupa I  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a K, dostarczane jest do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ ZGK Kocza³a i przez niego
eksploatowan¹.
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
1. Bazowe ceny i stawki op³at.
 w ujêciu netto:

Stawka op³aty sta³ej za
us³ugi przesy³owe [z³/MW]
roczna
14 840,85

rata
miesiêczna
1 236,74

Stawka op³aty
zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]
3,64

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
rata
roczna
miesiêczna
158,04
13,17

Dziennik Urzêdowy
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 w ujêciu brutto*:

Grupa
odbiorców
I

Cena za zmówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]
roczna

rata
miesiêczna

95 079,99

7 923,34

Stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe
[z³/MW]

Cena
ciep³a
[z³/GJ]

Cena
nonika
ciep³a
[z³/m3]

roczna

rata
miesiêczna

22,77

0,0

18 105,84

1 508,82

Stawka
op³aty
zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]
4,44

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
roczna

rata
miesiêczna

192,84

16,07

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%
2. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
2.1.W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki
op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych
na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzenia kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z
pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
2.2.W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie bêdzie koszt prac projektowych i budowlano  monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy
ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen o
których mowa w pkt 2.1.
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadku:
a) niedotrzymania przez ZGK Kocza³a standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania
przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
d) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
e) nielegalnego poboru ciep³a
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
1. Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at zawartych
w niniejszej taryfie, odbiorcy zostan¹ poinformowani

pisemnie, w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich
obowi¹zywania.
Zarz¹d Gminy Kocza³a
Z upowa¿nienia
Dyrektor
Zak³adu Gospodarki Komunalnej
ZB w Koczale
M. Nesterowicz

2547
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/82-A/5106/2/2000/2002/I/KK
z dnia 20 grudnia 2002 r.
Na wniosek Gminy Kocza³a, prowadz¹cej dzia³alnoæ
gospodarcz¹ w formie zak³adu bud¿etowego pn. Zak³ad
Gospodarki Komunalnej Z.B z siedzib¹ w Koczale z dnia
16 grudnia 2002 r. (data wp³ywu 17 grudnia 2002 r.), na
podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 30
ustawy  Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki zmieni³ decyzj¹ z dnia 20 grudnia 2002 r.
Nr OGD  820/82-A/5106/2/2000/2002/I/KK swoj¹ wczeniejsz¹ decyzjê z dnia 17 listopada 2000 r. Nr OGD  820/
82-A/12/2000/I/CW, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a
zatwierdzonej ww decyzj¹, do dnia 31 stycznia 2003 r.
Pozwoli to na dalsze stosowanie zatwierdzonych cen i
stawek op³at do czasu wejcia w ¿ycie cen i stawek op³at
wynikaj¹cych z zatwierdzonej, drugiej taryfy dla ciep³a,
tym bardziej, i¿ zosta³a ju¿ wydana decyzja w sprawie
zatwierdzenia (drugiej) taryfy dla ciep³a.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 20 grudnia 2002 r.

2548
UCHWA£A Nr III/15 /02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów oraz op³aty lokalnej
to jest op³aty targowej, miejscowej i administracyjnej.
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Poz. 2548

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 7 i 9, art. 7 ust. 2,
art. 14, art. 18, art. 19 pkt 1 lit. a, b i c, pkt 2 i 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ost zm. Dz. U. z 2002 r. Nr
200, poz. 1683), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art.
41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón.
zm., ost. zm. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) Rada Gminy
Kocierzyna, po zasiêgniêciu opinii swych komisji sta³ych
 uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ podatku od nieruchomoci:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,45 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej  16,97 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 pow.
u¿ytkowej;
4. Od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³ od 1m2 powierzchni;
5. Od pozosta³ych:
a) budynków rekreacyjnych (letniskowych) i gara¿y na
dzia³kach rekreacyjnych 5,78 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
b) budynków lub ich czêci 3,40 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
6. Od budowli  2% ich wartoci;
7. Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków  0,62 z³ od 1 m2 powierzchni;
8. Od gruntów:
a) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha powierzchni;
b) wykorzystywanych na cele rekreacyjne (letniskowe)
 0,25 z³ od 1 m2 powierzchni;
c) pozosta³ych  0,07 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Podatnicy zobowi¹zani s¹ uiszczaæ podatek od nieruchomoci w wysokoci podanej w otrzymanym nakazie
p³atniczym na konto Urzêdu Gminy Kocierzyna lub u inkasentów z wyj¹tkiem podatników podatku od nieruchomoci z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej,
którzy maj¹ obowi¹zek wp³acania podatku od nieruchomoci wy³¹cznie na konto Urzêdu Gminy Kocierzyna.
§3
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci poza wymienionymi w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych:
1. Mienie komunalne gminy bêd¹ce w u¿ytkowaniu jednostek bud¿etowych dla których organem za³o¿ycielskim jest Wójt Gminy Kocierzyna lub Rada Gminy Kocierzyna.
2. Mienie komunalne gminy bêd¹ce w u¿ytkowaniu
ochotniczych stra¿y po¿arnych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 4.

1. Podatek od posiadania psów nie objêtych zwolnieniem
ustawowym wynosi 25,00 z³ od jednego psa w stosunku rocznym.
2. Podatek z tytu³u posiadania psów nale¿y uiciæ jednorazowo za ca³y rok do dnia 15 marca 2003 r.
§5
1. Podatki od nieruchomoci, posiadania psów oraz op³atê targow¹ pobieraj¹ inkasenci, upowa¿nieni przez w³aciwy organ.
2. Inkasenci z chwil¹ pobrania podatku b¹d op³aty wydaj¹ osobom p³ac¹cym pokwitowania opatrzone okr¹g³¹ pieczêci¹ Urzêdu Gminy Kocierzyna.
3. Inkasentom przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci
10% zainkasowanych nale¿noci z tytu³u tego podatku.
§6
1. Ustala siê dzienne stawki op³aty miejscowej  pobierane od osób przebywaj¹cych okresowo od dnia 1 czerwca do 30 wrzenia ka¿dego roku w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowociach: Czarlina, Garczyn, Go³uñ, Sycowa Huta, Szarlota, Grzybowo, Wdzydze Kiszewskie, Juszki, £ubiana
i W¹glikowice oraz w innych miejscowociach uznanych przez Wojewodê, w wysokoci 1,60 z³ dziennie.
2. Zwalnia siê od op³aty miejscowej, poza wymienionymi w art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych dzieci i m³odzie¿ ucz¹c¹ siê.
3. Obowi¹zek uiszczenia op³aty miejscowej powstaje z
chwil¹ przybycia na teren miejscowoci objêtej op³at¹
miejscow¹ z zamiarem pozostania tam co najmniej
przez jedn¹ dobê.
4. Poboru op³aty miejscowej w drodze inkasa dokonuje:
a) od osób fizycznych przebywaj¹cych w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, obozowiskach turystycznych, campingach, kwaterach prywatnych administrowanych przez jednostki ruchu
turystycznego  kierownicy tych zak³adów lub jednostek, b¹d wskazani przez nich pracownicy;
b) od innych osób  osoba, z któr¹ Wójt Gminy Kocierzyna zawrze umowê o dokonywanie poboru op³aty
miejscowej;
5) Za pobór op³aty miejscowej inkasentom wymienionym w ust. 4 lit. a przys³uguje wynagrodzenie w
wysokoci 5%, a w ust. 4 lit. b  25% zainkasowanej
nale¿noci.
§7
Ustala siê dzienn¹ op³atê targow¹ w wysokoci:
a) za handel z kosza 10,00 z³;
b) za handel z samochodu 30,00 z³;
c) za handel ze straganu 30,00 z³;
w miejscach do tego wyznaczonych.
§8
Za czynnoci urzêdowe nie objête ustaw¹ o op³acie
skarbowej ustala siê op³atê administracyjn¹ w tym:
a) za sporz¹dzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  50,00 z³ za
ka¿d¹ nieruchomoæ oznaczon¹ odrêbnym numerem geodezyjnym;
b) za decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla budynków letniskowych  150,00 z³;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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c) za sporz¹dzenie pisemnych informacji dla petentów
30,00 z³;
d) za wydanie postanowienia o zgodnoci wstêpnego
podzia³u nieruchomoci z planem zagospodarowania
przestrzennego gminy 60,00 z³,
e) za zmianê decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z wyj¹tkiem decyzji z zakresu budownictwa mieszkaniowego 75,00 z³.
§9
Z dniem 31 grudnia 2002 r. traci moc Uchwa³a Nr XI/
176/2001 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 30 listopada
2001 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów oraz op³aty lokalnej tj. op³aty targowej, miejscowej i administracyjnej
w Gminie Kocierzyna.
§ 10
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie w roku 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

2549
UCHWA£A Nr III/16 /02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku na
rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ost. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) w
zwi¹zku z art. 10,ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502, z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467 z 1993 r. Nr 121, poz. 540
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675 z 1995 r. Nr 147,
poz. 715 z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409 z
1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770,
Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956 z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160,
poz. 1058 z 1999 r. Nr 96, poz. 1129 z 2000r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105 poz. 1115, Nr 122,
poz. 1315, Nr 200 poz. 1683 z 2002 r.) Rada Gminy Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy:
1) od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w
art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
610,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
690,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
910,00 z³

2) od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) równej lub wy¿szej 12 ton do 16 ton w³¹cznie
1.240,00 z³
b) powy¿ej 16 ton
1.940,00 z³
3) od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony do 12 ton w³¹cznie 1.240,00 z³
4) od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi dwie
1.290,00 z³
 o liczbie osi trzy i wiêcej
1.340,00 z³
b) powy¿ej 36 ton:
 o liczbie osi dwie
1.390,00 z³
 o liczbie osi trzy i wiêcej
1.600,00 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 zespo³u pojazdów od 7 ton i poni¿ej 12 ton
(z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego)
390,00 z³
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ zespo³u pojazdów (z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego):
a) o liczbie osi dwa:
równej lub wy¿szej 12 ton do 20 ton w³¹cznie
420,00 z³
powy¿ej 20 ton do 36 ton w³¹cznie
1.030,00 z³
powy¿ej 36 ton
1.130,00 z³
b) o liczbie osi trzy i wiêcej:
równej lub wy¿szej 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.030,00 z³
powy¿ej 36 ton
1.130,00 z³
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych, w zale¿noci od liczby
miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
1.440,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.700,00 z³
§2
1. Stawki podatku dla rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2001 i nowszych okrela siê w wysokoci ni¿szej o 5% w stosunku do okrelonych w § 1.
2. Stawki podatku ustalone w § 1 w stosunku do danego
rodka transportowego nie mog¹ byæ ni¿sze od stawek
minimalnych okrelonych odpowiednio w za³¹czniku nr
1, 2, 3 do ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
1. Traci moc Uchwa³a Nr III/213/02 z dnia 19 kwietnia
2002 r., w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym
podatku.
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2. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie w roku 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

2550
UCHWA£A Nr III/17/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, lenego i od nieruchomoci.
Na podstawie art. 6a ust. 5 i 8, pkt 1 i ust. 11 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z
1993 r. Nr 94, poz. 431, ost. zm. z 30 listopada 2002 r. Nr
200, poz. 1680) i art. 6 ust. 2 i 5 pkt 1 i ust. 9 ustawy z dnia
30 listopada 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682) oraz art. 6 ust. 6 i ust. 9 pkt 1 i ust. 13 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, ost. zm. z dnia 30 listopada 2002 r. Nr 200 poz. 1683) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt
8 oraz art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z
2001 r. z pón. zm., ost. zm. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) 
Rada Gminy Kocierzyna, po zasiêgniêciu opinii swych
komisji sta³ych  uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory druków:
1. Deklaracja na podatek rolny zgodnie z za³¹cznikiem nr 1
do uchwa³y*.
2. Informacja w sprawie podatku rolnego zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y*.
3. Deklaracja na podatek leny zgodnie z za³¹cznikiem nr 3
do uchwa³y*.
4. Informacja w sprawie podatku lenego zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do uchwa³y*.
5. Deklaracja na podatek od nieruchomoci zgodnie z
za³¹cznikiem nr 5 do uchwa³y*.
6. Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do uchwa³y*.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2551
UCHWA£A Nr III/33/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy niezbêdnych
do wymiaru i poboru w zakresie podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego.
Na podstawie a rt. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 z pón. zm.) art. 6 ust. 13 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z
2002 r. Nr 9 poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683), art. 6a
ust. 11 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr
200, poz. 1680), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)
uchwala siê:
§1
W zakresie podatku od nieruchomoci okrela siê nastêpuj¹ce formularze:
1) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci (IN) stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y*,
2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci (DN)
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§2
W zakresie podatku rolnego okrela siê nastêpuj¹ce
formularze:
1) wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR) stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y*,
2) wzór deklaracji na podatek rolny (DR) stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 4 do niniejszej uchwa³y*.
§3
W zakresie podatku lenego okrela siê nastêpuj¹ce
formularze:
1) wzór informacji w sprawie podatku lenego (IL) stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5 do niniejszej uchwa³y*,
2) wzór deklaracji na podatek leny (DL) stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 6 do niniejszej uchwa³y*.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§5

§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków i op³at nale¿nych od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

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

*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miejskim.
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§5

UCHWA£A Nr III/34/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 20 grudnia 2002 r.

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

w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
w Lêborku.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 z pón. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz.
U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683)
uchwala siê, co nastêpuje:

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/34/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 20 grudnia 2002 r.

§1
Okrela siê stawki podatku od rodków transportowych
na terenie miasta Lêborka zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH USTALONE DLA MIASTA LÊBORKA

§2

1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 do 5,5 tony w³¹cznie
615,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
673,00 z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
948,00 z³
d) od 12 ton do poni¿ej 18 ton
1.122,00 z³
e) od 18 ton do poni¿ej 25 ton
1.496,00 z³
f) od 25 ton do poni¿ej 29 ton
1.907,00 z³
g) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton
2.188,00 z³
2. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

Okrela siê stawki podatku od rodków transportowych
wyposa¿onych w katalizatory spalin lub o napêdzie gazowym zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Lêborku.
a) od 3,5 tony do 9 ton w³¹cznie
b) od powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton

948,00 z³
1.122,00 z³
Liczba osi jezdnych

Dopuszczalna masa ca³kowita dla zespo³u pojazdów:

Z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne

Z innym
system zawieszenia
osi jezdnych

2 osie:

c) od 12 ton do poni¿ej 25 ton
d) od 25 ton do poni¿ej 31ton
e) od 31 ton do 36 ton w³¹cznie
f) powy¿ej 36 ton

1.122,00 z³
1.496,00 z³
1.545,00 z³
1.573,00 z³

1.122,00 z³
1.496,00 z³
1.728,00 z³
1.678,00 z³

1.122,00 z³
1.496,00 z³
1.545,00 z³
1.573,00 z³
1.851,00 z³

1.492,00 z³
1.496,00 z³
1.728,00 z³
1.492,00 z³
2.207,00 z³

3 osie:

g) od 12 ton do poni¿ej 25 ton
h) od 25 ton do poni¿ej 31 ton
i) od 31 ton do 36 ton w³¹cznie
j) powy¿ej 36 ton do poni¿ej 40 ton
k) od 40 ton i wy¿ej

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

262,00 z³
Liczba osi jezdnych

Dopuszczalna masa ca³kowita dla zespo³u pojazdów:
b) od 12 ton do poni¿ej 25 ton
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie
d) powy¿ej 36 ton
e) od 12 ton do poni¿ej 25 ton
f) od 25 ton do poni¿ej 28 ton
g) od 28 ton do poni¿ej 33 ton
h) od 33 ton do 36 ton w³¹cznie
i) powy¿ej 36 ton do poni¿ej 38 ton
j) od 38 ton i wy¿ej

Z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne

Z innym
system zawieszenia
osi jezdnych

1 o:
285,00 z³
501,00 z³
501,00 z³

285,00 z³
501,00 z³
501,00 z³

285,00 z³
501,00 z³
547,00 z³
758,00 z³
736,00 z³
995,00 z³

285,00 z³
501,00 z³
758,00 z³
1.152,00 z³
1.118,00 z³
1.472,00 z³

2 osie:
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3 osie:
k) od 12 ton do poni¿ej 33 ton
l) od 33 ton do 36 ton w³¹cznie
³) powy¿ej 36 ton do poni¿ej 38 ton
m) od 38 ton i wy¿ej

4. Od autobusów o iloci miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc w³¹cznie 399,00 z³
b) powy¿ej 15 do mniej ni¿ 30 miejsc 760,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.496,00 z³
Stawki podatku ustalone w pkt 1 lit. d, e, f, g; w stosunku do danego rodka transportowego obowi¹zuj¹ niezale¿nie od iloci osi i sposobu ich zawieszenia i nie mog¹
byæ ni¿sze od stawek minimalnych okrelonych odpowiednio w za³¹czniku nr 1 do ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/34/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 20 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH WYPOSA¯ONYCH W KATALIZATORY SPALIN
LUB O NAPÊDZIE GAZOWYM, USTALONE DLA MIASTA LÊBORKA
 w z³otych
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 do 5,5 tony w³¹cznie
492,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
538,00 z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
758,00 z³
2. 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 do 9 ton w³¹cznie
758,00 z³
b) od powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
898,00 z³
3. Od przyczep i naczep (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
210,00
4. Od autobusów o iloci miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc w³¹cznie
319,00 z³
b) powy¿ej 15 do mniej ni¿ 30 miejsc
608,00 z³
c) równej lub wy¿ej ni¿ 30 miejsc
1.197,00 z³

2553
UCHWA£A Nr III/35/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów oraz op³at lokalnych w Lêborku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 z pón. zm.), art. 5 ust. 1, 2, 3, 4; art. 14 pkt
1, 2, 3; art. 18; art. 19 pkt 1 lit.a i d, 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz.
U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683)
uchwala siê, co nastêpuje:

586,00 z³
758,00 z³
586,00 z³
816,00 z³

816,00 z³
1.152,00 z³
1.118,00 z³
1.109,00 z³

§1
Okrela siê wysokoæ stawek: podatku od nieruchomoci, od posiadania psów i op³aty targowej, w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Okrela siê stawkê op³aty administracyjnej w wysokoci 79,00 z³ za wydane jednorazowo wnioskodawcy wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Op³atê administracyjn¹ pobiera siê przed wydaniem
wypisów i wyrysów, o których mowa w pkcie 1.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Lêborku.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków i op³at nale¿nych od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/35/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 20 grudnia 2002 r.
ROZDZIA£ I  PODATEK OD NIERUCHOMOCI
1. Stawka podatku od nieruchomoci na terenie miasta
Lêborka wynosi:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  od 1 m2
pow. u¿ytkowej  0,38 z³.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  od 1 m2 pow. u¿ytkowej  14.94 z³.
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  7,50 z³.
4. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych  za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,46 z³.
5. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci:
a) bêd¹cych pralniami, suszarniami, pomieszczeniami na opa³ i ubikacjami, jeli s¹ niezbêdne do funk-
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cjonowania lokalu mieszkalnego  za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,38 z³,
b) inne  od 1 m kw. pow. u¿ytkowej  4,94 z³.
6. Budowle  od ich wartoci okrelonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych 2%.
7. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  od 1 m2 powierzchni  0,47 z³,
b) pozosta³ych  od 1 m2 powierzchni  0,08 z³.
8. Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni  3,16 z³.
ROZDZIA£ II  PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
1. Roczna stawka podatku od posiadania psów wynosi
na terenie miasta Lêborka 23,00 z³ od ka¿dego psa.

2. Rejestracji psów dokonuj¹ Administratorzy domów.
W³aciciele domów jednorodzinnych rejestruj¹ psy i
p³ac¹ w najbli¿szych dla siebie Administracjach.
3. Zarz¹dza siê pobór podatku w drodze inkasa. Inkasentami podatku od posiadania psów s¹ osoby, z którymi
Burmistrz Miasta zawrze stosowne umowy.
4. Podatek p³atny jest bez wezwania z góry za rok podatkowy w terminie do 31 marca 2003 roku lub w terminie 14 dni od daty wejcia w posiadanie psa. Je¿eli
w³aciciel psa wszed³ w jego posiadanie po dniu 30
czerwca roku podatkowego, p³aci podatek w wysokoci po³owy stawki ustalonej w pkt 1.
5. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso ustala siê na 5%
kwoty zainkasowanej.
6. Do podatku od posiadania psów stosuje siê przepisy
o wymiarze, poborze i egzekucji zobowi¹zañ.
ROZDZIA£ III  OP£ATA TARGOWA
1. Dzienna stawka op³aty targowej od sprzeda¿y wynosi:
ul. Kaszubska

Lp.

1.

2.

3.

4.

Rodzaj sprzeda¿y
Sprzeda¿ z pojazdu:
-p³odów rolnych i ogrodniczych
-innych artyku³ów
Sprzeda¿ ze stoiska artyku³ów:
-spo¿ywczych, p³odów rolnych i ogrodniczych
-przemys³owych
Sprzeda¿ ze sto³u:
- artyku³ów spo¿ywczych
- artyku³ów przemys³owych
- artyku³ów przemys³owych u¿ywanych
- p³odów rolnych i ogrodniczych
- kwiatów, warzyw, owoców pochodz¹cych z
w³asnych dzia³ek
- nabia³u w³asnej produkcji
Sprzeda¿ z kosza, z rêki, taboretu, skrzynki,
wiadra

2. Op³ata targowa pobierana jest za ka¿dy dzieñ sprzeda¿y.
3. Poboru op³aty targowej dokonuje siê w formie inkasa.
4. Inkasentami op³aty targowej s¹ osoby, z którymi Burmistrz Miasta zawrze stosowne umowy.
5. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso nie mo¿e przekroczyæ 10% kwoty zainkasowanej.
6. Do op³aty targowej stosuje siê przepisy o wymiarze,
poborze i egzekucji zobowi¹zañ podatkowych.

2554
UCHWA£A Nr IVk/III/27/2002
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych w 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 zm. Dz. U. Nr 200 poz. 1683)
oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³asza-

Centrum
Handlowe

1)

Pozosta³e
miejsca
na terenie
Lêborka

27.1004.11

Pozosta³e
Dni

8,00
-

10,00
10,00

3,00
3,00

8,00
16,00

-

15,00

3,00

8,00
16,00

8,00
8,00
4,00
8,00
2,00
2,00

-

-

-

-

-

-

2,00

niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 i z 2001 r. Nr 46 poz. 499)
Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych na 2003 rok obowi¹zuj¹cy na terenie Gminy
Miasta Wejherowa zgodnie z za³¹cznikiem do uchwa³y.
§2
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr IIIk/XXXV/374/2001 Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych w 2002 r.
§3
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2003 r.
2. Uchwa³a ponadto podlega obwieszczeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wejherowie oraz w miejscowej prasie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IVk/III/27/2002
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2002 r.
Roczne stawki podatku od rodków transportowych wynosz¹:
1. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton nie wyposa¿one w katalizator spalin:
Stawka
Rok produkcji do 1997 w³¹cznie
616,00 z³.
1.028,00 z³.
1.230,00 z³.

Masa ca³kowita
Od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

Rok produkcji po 1997
612,00 z³.
1.020,00 z³.
1.225,00 z³.

1.a.Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyposa¿one w katalizator
spalin:
Stawka
Masa ca³kowita
Od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

Rok produkcji do 1997 w³¹cznie

Rok produkcji po 1997

612,00 z³.
1.016,00 z³.
1.218,00 z³.

608,00 z³.
1,010,00 z³.
1.210,00 z³.

2. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita (w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osi
pneumatycznym lub zawieszeniem
jezdnych
uznanym za równowa¿ne
Rok produkcji
Rok produkcji
Rok produkcji
Rok produkcji
do 1997 w³¹cznie
po 1997
do 1997 w³¹cznie
po 1997
Dwie osie
2.314,00 z³.
2.312,00 z³.
2.318.00 z³.
2.316,00 z³.
2.316,00 z³.
2.314,00 z³.
2.320.00 z³.
2.318,00 z³.
2.318,00 z³.
2.316,00 z³.
2.322,00 z³.
2,320,00 z³.
2.320,00 z³.
2.318,00 z³.
2.324,00 z³.
2.322,00 z³.
Trzy osie
2.326,00 z³.
2.324,00 z³.
2.328,00 z³.
2.326,00 z³.
2.328,00 z³.
2.326,00 z³.
2.330,00 z³.
2.328,00 z³.
2.330,00 z³.
2.328,00 z³.
2.332,00 z³.
2.330,00 z³.
2.332,00 z³.
2.330,00 z³.
2.334,00 z³.
2.332,00 z³.
2.334,00 z³.
2.332,00 z³.
2.336,00 z³.
2.334,00 z³.
2.336,00 z³.
2.334,00 z³.
2.338,00 z³.
2.336,00 z³.
Cztery osie i wiêcej
2.340,00 z³.
2.338,00 z³.
2.342,00 z³.
2.340,00 z³.
2.342,00 z³.
2.340,00 z³.
2.344,00 z³.
2.342,00 z³.
2.344,00 z³.
2.342,00 z³.
2.346,00 z³.
2.344,00 z³.
2.346,00 z³.
2.344,00 z³.
2.348,00 z³.
2.346,00 z³.
2.350,00 z³.
2.346,00 z³.
2.350,00 z³.
2.348,00 z³.

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

Stawka
Rok produkcji do 1997 w³¹cznie
1.439,00 z³.

Rok produkcji po 1997
1.400,00 z³.

3.a.Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyposa¿one w katalizator spalin:

Masa ca³kowita
od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

Stawka
Rok produkcji do 1997 w³¹cznie
1.400,00 z³.

Rok produkcji po 1997
1.360,00 z³.

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

Mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
uznanym za równowa¿ne
Rok produkcji
Rok produkcji
Rok produkcji
Rok produkcji
do 1997 w³¹cznie
po 1997
do 1997 w³¹cznie
po 1997
Dwie osie
1.812,00 z³.
1.810,00 z³.
1.814,00 z³.
1.812,00 z³.
1.814,00 z³.
1.812,00 z³.
1.816,00 z³.
1.814,00 z³.
1.816,00 z³.
1.814,00 z³.
1.818,00 z³.
1.816,00 z³.
1.818,00 z³.
1.816,00 z³.
1.819,00 z³.
1.818,00 z³.
Trzy osie
1.818,00 z³.
1.816,00 z³.
1.819,00 z³.
1.817,00 z³.
2.352,00 z³.
2.348,00 z³.
2.354,00 z³.
2.350,00 z³.

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

Masa ca³kowita

Rok produkcji do 1997 w³¹cznie
1.220,00 z³.
1.230,00 z³.

od 7 ton i poni¿ej 10 ton
od 10 ton i poni¿ej 12 ton

Rok produkcji po 1997
1.210,00 z³
1.215,00 z³.

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

Mniej ni¿

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
Rok produkcji
do 1997 w³¹cznie
Jedna o
1.380,00 z³.
1.410,00 z³.
1.414,00 z³.
Dwie osie
1.420,00 z³.
1.428,00 z³.
1.436,00 z³.
1.810,00 z³.
Trzy osie
1.438,00 z³.
1.818,00 z³.

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Rok produkcji
po 1997

Rok produkcji
do 1997 w³¹cznie

Rok
produkcji
po 1997

1.376,00 z³.
1.400,00 z³.
1.412,00 z³.

1.390,00 z³.
1.412,00 z³.
1.415,00 z³.

1.386,00 z³.
1.408,00 z³.
1.414,00 z³.

1.416,00 z³.
1.426,00 z³.
1.434,00 z³.
1.808,00 z³.

1.426,00 z³.
1.430,00 z³.
1.435,00 z³.
1.812,00 z³.

1.420,00 z³.
1.428,00 z³.
1.433,00 z³.
1.810,00 z³.

1.436,00 z³.
1.816,00 z³.

1.439,00 z³.
1.819,00 z³.

1.437,00 z³.
1.817,00 z³.

7. Autobusy, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia nie wyposa¿one w katalizator spalin:
Iloæ miejsc
mniej ni¿ 30 miejsc
równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

Stawka
Rok produkcji do 1997 w³¹cznie
1.438,00 z³.
1.819,00 z³.

Rok produkcji po 1997
1.430,00 z³.
1.815,00 z³.

7.a.Autobusy, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia wyposa¿one w katalizator spalin:
Iloæ miejsc
mniej ni¿ 30 miejsc
równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

Stawka
Rok produkcji do 1997 w³¹cznie
1.410,00 z³.
1.816,00 z³.

Rok produkcji po 1997
1.400,00 z³.
1.810,00 z³.
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UCHWA£A Nr IVk/III/28/2002
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i
Nr 113 poz. 984), art. art. 5  7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 i Nr 200 poz. 1683) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z
dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718
oraz z 2001 r. Nr 46 poz. 499)  Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki rocznego podatku od nieruchomoci
(budynków, gruntów) na terenie miasta Wejherowa w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,62 z³
od 1 m2 powierzchni.
2. Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1
ha powierzchni.
3. Od gruntów pozosta³ych  0,20 z³ od 1 m2 powierzchni.
4. Od gruntów pozosta³ych, je¿eli wy³¹cznym ród³em
utrzymania podatnika i jego ma³¿onka jest emerytura lub renta  0,10 z³ od 1 m2 powierzchni.
5. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,51 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
6. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci je¿eli wy³¹cznym ród³em utrzymania podatnika i jego ma³¿onka jest emerytura lub renta  0,26 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
7. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajmowanych przez najemców w budynkach prywatnych,
w których obowi¹zywa³ najemców czynsz regulowany w dniu wejcia w ¿ycie ustawy z dnia
21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733)  0,25 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
8. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  17,31 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej.
9. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci rzemielniczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci rzemielniczej  14,00 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej.
10. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem zak³adów gastronomicznych i punktów gastronomicznych, w których nie sprzedaje siê napojów alkoholowych oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czêci zajêtych na prowadzenie zak³adów gastronomicznych i punktów gastronomicznych, w których nie sprzedaje siê napojów alkoholowych 
12,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

11. 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.
12. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
13. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci  5,78 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
14. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci, je¿eli wy³¹cznym ród³em utrzymania podatnika i jego ma³¿onka jest emerytura lub renta  2,90 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
15. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 powo³anej wy¿ej ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§2
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr IIIk/XXXIV/365/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomoci.
§3
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2003 r.
2. Uchwa³a ponadto podlega obwieszczeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wejherowie oraz w miejscowej prasie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza

2556
UCHWA£A Nr IVk/III/29/2002
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy sk³adanych
organowi podatkowemu przez podatników podatku od
nieruchomoci, podatku rolnego oraz podatku lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i
Nr 113 poz. 984), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 i 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 1994r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91
poz. 409, z 1997r. Nr 43 poz. 272 i Nr 137 poz. 926,
z 1998 r. Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875 oraz z
2002 r. Nr 200 poz. 1680), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30
padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz.
1682) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o
og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 oraz z 2001 r. Nr 46
poz. 499)  Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§1

§2

Okrela siê wzory formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci:
1. Formularz IN  1*.
Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci.
2. Formularz DN  1*.
Deklaracja na podatek od nieruchomoci.

1. Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania do dnia
31 marca ka¿dego roku na konto Urzêdu Miejskiego w
Wejherowie.
2. Uiszczenie op³aty za dany rok kalendarzowy w kwocie
ni¿szej ni¿ ustalona w § 1 zobowi¹zuje podatników do
wniesienia dop³aty.
3. W przypadku gdy podatnik naby³ w posiadanie psa po
dniu 31 marca danego roku, to wówczas wp³aca siê
podatek w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty nabycia
psa je¿eli podatku od niego za dany rok nie wp³aci³
poprzedni posiadacz.
4. Podatek wp³aca siê w po³owie wysokoci obowi¹zuj¹cej za dany rok od psa nabytego po 30 czerwca danego roku, jeli podatku od tego psa za dany rok nie
wp³aci³ poprzedni posiadacz.

§2
Okrela siê wzory formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego:
1. Formularz IR  1*.
Informacja w sprawie podatku rolnego.
2. Formularz DR  1*.
Deklaracja na podatek rolny.
§3
Okrela siê wzory formularzy do wymiaru i poboru podatku lenego:
1. Formularz IL  1*.
Informacja w sprawie podatku lenego.
2. Formularz DL  1*.
Deklaracja na podatek leny.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§5
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2003r.
2. Uchwa³a ponadto podlega obwieszczeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wejherowie oraz w miejscowej prasie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza

2557
UCHWA£A Nr IV/III/30/2002
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na terenie Miasta Wejherowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i
Nr 113 poz. 984), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84 i Nr 200 poz. 1683) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r., o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718
oraz z 2001 r. Nr 46 poz. 499) Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów
w 2003 r. w wysokoci 45,00 z³ rocznie od ka¿dego psa.
*) Wzorów formularzy nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miasta.

§3
Rejestr w³acicieli psów z terenu miasta Wejherowa
prowadzi Urz¹d Miejski w Wejherowie.
§4
Traci moc uchwa³a Nr III k/XXXIV/367/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów na terenie miasta Wejherowa.
§5
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2003 r.
2. Uchwa³a ponadto podlega obwieszczeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wejherowie oraz w miejscowej prasie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza

2558
UCHWA£A Nr IVk/III/31/2002
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za
czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558
i Nr 113 poz. 984), art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200 poz. 1683), art. 29
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pón.
zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 oraz z 2001 r. Nr 46
poz. 499) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê w Urzêdzie Miejskim w Wejherowie
op³atê administracyjn¹ za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci 130,-z³ (s³ownie: sto trzydzieci z³otych).
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Poz. 2558, 2559, 2560
§2

Z dniem wejcia w ¿ycie uchwa³y traci moc Uchwa³a
Nr IIIk/XXXIV/368/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia
20 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe.
§3
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
2. Uchwa³a ponadto podlega podaniu do wiadomoci
publicznej na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w
Wejherowie oraz Biuletynie Informacyjnym Urzêdu
Miejskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza

2559
UCHWA£A Nr III/9/2002
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy w Sztutowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê roczn¹ stawkê podatku od nieruchomoci:
 od gruntów:
1) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,62 z³,
2) od 1 ha powierzchni gruntu pod jeziorami, zajêtych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³,
3) od 1 m2 powierzchni gruntów pozosta³ych  0,15 z³,
 od budynków lub ich czêci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych  0,51 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej 
14,32 z³,
3) od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 
8,06 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³,
5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków pozosta³ych  5,78 z³,
 od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/179/2001 Rady Gminy Sztu-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

towo z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz wzoru wykazu i deklaracji na podatek od nieruchomoci.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje w roku 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski

2560
UCHWA£A Nr III/10/2002
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy w Sztutowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1. Budynki gospodarcze osób, które przekaza³y gospodarstwa rolne na Skarb Pañstwa w zamian za rentê lub
emeryturê z wyj¹tkiem budynków zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
2. Nieruchomoci zwi¹zane z dzia³alnoci¹ stra¿y po¿arnej, dzia³alnoci¹ sportowa i kulturaln¹.
3. Nieruchomoci i ich czêci, które stanowi¹ w³asnoæ
komunaln¹ gminy nie rozdysponowane na rzecz innych
podmiotów.
4. Nieruchomoci i budowle stanowi¹ce w³asnoæ komunaln¹ gminy lub zwi¹zków miêdzy gminnych zwi¹zanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb ludnoci w
zakresie, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków
komunalnych.
5. Grunty wchodz¹ce w sk³ad gospodarstw rolnych oznaczone nastêpuj¹cymi kodami u¿ytkowania gruntów:
a) Tr  tereny ró¿ne,
b) Dr- drogi.
§2
1. Obni¿a siê do kwoty 3,58 z³ stawkê za nastêpuj¹ce budynki pozosta³e: chlewiki, szopki i gara¿e wolnostoj¹ce
przeznaczone na cele bytowe mieszkañców.
2. Obni¿a siê stawkê do wysokoci 1% od budowli zwi¹zanych z zaopatrzeniem zbiorowym ludnoci w wodê.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/180/2001 r Rady Gminy
Sztutowo z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje w roku 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2561, 2562, 2563
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2561
UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomoci, podatek rolny i podatek leny.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 84 z pón. zm.) art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. Nr 94 poz. 431
z pón. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy o podatku lenym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682) oraz art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy w Sztutowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci sk³adanych przez osoby fizyczne stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y*.
2. Okrela siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci sk³adanych przez osoby prawne jednostki organizacyjne oraz spó³ki nie maj¹ce osobowoci prawnej
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y*.
§2
1. Okrela siê wzór informacji w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do
uchwa³y*.
2. Okrela siê wzór deklaracji na podatek rolny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, oraz spó³ek nie
maj¹cych osobowoci prawnej stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 4 do uchwa³y*.

stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy w Sztutowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej:
1) przy pla¿y w Sztutowie i K¹tach Rybackich  25 z³,
2) w pozosta³ych miejscach  15 z³.
§2
Zwalnia siê od op³aty targowej mieszkañców gminy
sprzedaj¹cych produkty rolne wytworzone we w³asnym
gospodarstwie.
§3
Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w formie inkasa i
ustala siê wysokoæ wynagrodzenia za inkaso w wysokoci 10% od zainkasowanej kwoty.
§4
Inkasentami op³aty targowej bêd¹ osoby wyznaczone
przez Wójta Gminy.
§5
Traci moc Uchwa³a Nr XXXII/208/98 Rady Gminy Sztutowo z dnia 18 czerwca 1998 r.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje w roku 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski

§3
1. Okrela siê wzór informacji w sprawie podatku lenego dla osób fizycznych stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5 do
uchwa³y*.
2. Okrela siê wzór deklaracji na podatek leny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie
maj¹cych osobowoci prawnej stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 6 do uchwa³y*.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od roku 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski

2562
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³aty targowej, sposobu jej poboru, okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

2563
UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty miejscowej, terminów p³atnoci zwolnieñ od tej op³aty, sposobu jej poboru, inkasentów, oraz okrelenia wysokoci
wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy w Sztutowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej od osób
fizycznych przebywaj¹cych w celach wypoczynkowych,
zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowoci Sztutowo, K¹ty Rybackie i K¹ty Rybackie 
Skowronki.
1) w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia w wysokoci:
a) 1,40 z³ od wszystkich osób za wyj¹tkiem osób
okrelonych w pkt b,
b) 0,70 z³ od dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y,
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

2) w okresie od 1 stycznia do 31 maja oraz od 1 wrzenia
do 31 grudnia w wysokoci:
a) 1,00 z³ od wszystkich osób za wyj¹tkiem okrelonych w pkt b,
b) 0,50 z³ od dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y.

Op³atê uiszcza siê w kasie Urzêdu Gminy przed dokonaniem czynnoci wymienionych w § 1

§2

Traci moc Uchwa³a Nr XVIII/138/2000 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 grudnia 2000 r.

Zwalnia siê od op³aty miejscowej:
1. Inwalidów I grupy oraz jego opiekuna.
2. Dzieci, rodziców i rodzeñstwo w³acicieli budynków lub
posiadaczy mieszkañ po³o¿onych na terenie miejscowoci okrelonych w § 1.

§3

§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje w roku 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski

§3
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze inkasa przez Kierowników (w³acicieli) obiektów wiadcz¹cych us³ugi hotelarskie  w ty zakresie wynajmu pokoi
gocinnych oraz campingów  albo osoby przez nich
upowa¿nione.
2. Op³atê nale¿y uregulowaæ z góry za ca³y okres pobytu,
najpóniej nastêpnego dnia po przybyciu do miejscowoci o których mowa w § 1 w Urzêdzie Gminy lub
inkasentom.
§4
Ustala siê prowizjê dla inkasentów op³aty miejscowej
w wysokoci 5%.
§5
Traci moc Uchwa³a Nr XXIV/181/2001 Rady Gminy
Sztutowo z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty miejscowej, terminów p³atnoci zwolnieñ od tej op³aty, sposobu jej poboru, inkasentów oraz okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso.

2565
UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, ustalenia zasad poboru, terminów p³atnoci, oraz zwolnieñ z podatku.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 84 z
pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w wysokoci 15 z³.

§6

§2

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od roku 2003.

Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa przez so³tysów w terminie do dnia 15 maja.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski

2564
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia op³at administracyjnych.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy
w Sztutowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹ce
czynnoci urzêdowe:
1. Spisanie testamentu w wysokoci 15 z³.
2. Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w wysokoci 
100 z³otych.

§3
Zwalnia siê z podatku od posiadania psów psy utrzymywane w celu pilnowania gospodarstw domowych.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr XVIII/141/2000 Rady Gminy Sztutowo w sprawie zwolnienia mieszkañców gminy z podatku od posiadania psów.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje w roku 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski

2566
UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2566
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Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 84 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Sztutowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy:
1) od samochodu ciê¿arowego o którym mowa w art. 8

pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton  511 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton  720 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.125 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿
12 ton, w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy
ca³kowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynosz¹:

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita(w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi
lub zawieszeniem uznanym
jezdnych
za równowa¿ne
DWIE OSIE
1 280
1 330
1 330
1 432
1 432
1 534
1 534
1 637
TRZY OSIE
1 330
1 432
1 432
1 534
1 534
1 637
1 637
1 739
1 739
1 841
1 739
1 841
CZTERY OSIE I WIÊCEJ
1 432
1 534
1 534
1 637
1 637
1 739
1 739
2 173
1 739
2 173

3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub
przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton  1.228 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton  1.330 z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.432 z³
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy +przyczepa
(w tonach
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub
przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci
od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej i rodzaju
zawieszenia stawki podatku wynosz¹:

Stawki podatku (w z³otych)

O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
DWIE OSIE
870
921
1 023
1 251
TRZY OSIE
1 125
1 526

5) od przyczepy i naczepy, 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) stawka podatku
wynosi  1.125 z³

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

921
1 023
1 125
1 716
1 526
2 258

6) od przyczepy i naczepy, których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton (z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), w zale¿noci
od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia stawki podatku wynosz¹:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
Ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawki podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
Jedna O
306
409
512
Dwie osie
409
543
753
1 018
Trzy osie
614
835

7) Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  716 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.432 z³.
2. Stawki podatku od rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych uwzglêdniaj¹c
ich wp³yw na rodowisko naturalne okrela siê w wysokoci:
a) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 1:
 lit. a)  461 z³,
 lit. b)  670 z³,
 lit. c)  1.075 z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 3:
 lit. a)  1.178 z³,
 lit. b)  1.280 z³,
 lit. c)  1.382 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 5  1.075 z³
d) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 7:
 lit. a)  666 z³,
 lit. b)  1.382 z³,
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXIV/183/2001 Rady Gminy
Sztutowo z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie okrelenia
stawek podatku od rodków transportowych.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje w roku 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

409
512
614
512
753
1 144
1 506
835
1 134

1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz.
31 z pón. zm.) i art. 6bustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z
pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Sztutowo uchwala, co
nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci i podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
§2
Poboru podatku od nieruchomoci i podatku rolnego
w drodze inkasa dokonuj¹ so³tysi.
§3
Ustala siê roczne sta³e wynagrodzenie dla so³tysów poszczególnych so³ectw w wysokoci:
 Sztutowo 1.200,- z³,
 K¹ty Rybackie 900,-z³,
 £aszka 600,-z³,
 Groszkowo 400,-z³,
 P³onino 400,-z³,
 Kobyla Kêpa 400,-z³
oraz wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 5% od
zainkasowanych wp³at przez so³tysów osobicie.
§4
Wynagrodzenie bêdzie wyp³acone po up³ywie ka¿dego kwarta³u.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XIX/114/96 Rady Gminy Sztutowo z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie poboru podatku
od nieruchomoci i podatku rolnego w drodze inkasa,
okrelenie inkasentów oraz wysokoci za inkaso.
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§6

UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 20 grudnia 2002 r.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od roku 2003.

w sprawie poboru podatku od nieruchomoci i podatku
rolnego w drodze inkasa, okrelenie inkasentów oraz
wysokoci za inkaso.
Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2568, 2569
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Uchwa³ê Nr IV/24/98 Rady Gminy Sztutowo z dnia
30 grudnia 1998 r. w sprawie okrelenia wysokoci op³at
za znakowanie zwierz¹t i wystawianie wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t.

UCHWA£A Nr III/18/2002
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za znakowanie
zwierz¹t, wystawianie wiadectw miejsca pochodzenia
zwierz¹t oraz okrelenia wysokoci wynagrodzenia so³tysów za wydanie wiadectwa.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2.pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zaka¿nych zwierz¹t rze¿nych i miêsa oraz o Pañstwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 66, poz. 752) Rada Gminy
Sztutowo uchwala,co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³aty:
1. Za znakowanie zwierz¹t w wysokoci 1,50 z³ za za³o¿enie kolczyka u 1 szt. byd³a plus koszty materia³owe i
dojazdu.
2. Za wystawienie wiadectwa miejsca pochodzenia pobiera siê op³atê w wysokoci:
a) za wiadectwo jednostkowe  2,- z³ote,
b) za wiadectwo zbiorowe  5,- z³oty.
§2
1. Op³atê za us³ugi wymienione w pkt 1 pobiera wykonawca us³ugi.
2. Op³atê za wystawienie wiadectw pobiera so³tys.
§3
Ustala siê prowizjê dla so³tysów za wydanie wiadectw
miejsca pochodzenia zwierz¹t w wysokoci 30% pobranej op³aty.
§4
Uchyla siê Uchwa³ê Nr XXIX/152/93 Rady Gminy Sztutowo w sprawie okrelenia wynagrodzenia so³tysów za
wydanie wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t oraz

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski
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KOMUNIKAT
Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie niewa¿noci uchwa³y Rady Powiatu w Tczewie.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tczewskiego informuje, ¿e Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku, w ramach rozstrzygniêcia nadzorczego, podjê³o
uchwa³ê Nr 428/2001 z dnia 13 grudnia 2001 r. stwierdzaj¹c¹ niewa¿noæ uchwa³y Nr XXVIII/164/2001 Rady Powiatu w Tczewie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie
ustalenia Trybu postêpowania o udzielenie dotacji na cele
publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ Powiatu Tczewskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania, opublikowanej w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2002 r. Nr
53, poz. 1279. Cytowana wy¿ej uchwa³a Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku jest ostateczna.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ackerman
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