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UCHWA£A Nr V1/21/2002
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 27 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany do Uchwa³y Rady Gminy Mi³oradz
Nr III/7/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 51 ust i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) oraz art. 109
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy
Mi³oradz uchwala co nastêpuje:
§1
W Uchwale Rady Gminy Mi³oradz Nr III/7/2002 z dnia
10 grudnia 2002 r. po § 4 dodaje siê § 5 o treci:
Uchwa³a w chodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
§2
Uchwa³a w chodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10 i art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz.84, zmiany: z
2002 r. Dz. U. Nr 200 poz.1683) Rada Gminy Mi³oradz
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr III/10/2002 Rady Gminy Mi³oradz z dnia
10 grudnia 2002 r. w § 1 skrela siê w pkt 4 lit. b i nadaje
siê jej nowe brzmienie:
powy¿ej 36 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi  1.678,00 z³,
 z trzema osiami jezdnymi  2.207,00 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Mi³oradz
H. ¯o³êdziewski

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Mi³oradz
H. ¯o³êdziewski
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3

UCHWA£A Nr IV/16/2002
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 27 grudnia 2002 r.

UCHWA£A Nr III/9/2002
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany do uchwa³y Nr III/10/2002 Rady Gminy Mi³oradz dotycz¹cej okrelenia wysokoci stawek
podatku od rodków transportowych oraz wprowadzenia zwolnieñ od tego podatku na 2003 rok.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia stawek podatków i op³at lokalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 40, ust. 1 z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

3

Poz. 3, 4, 5, 6

poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153. poz. 1271), art. 5, art. 6 ust. 9, art. 7,
ust. 3, art. 10, art. 12, ust. 4, art. 14, art. 15, art. 8 i art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opp³atach lokalnych (Dz. U. z 2992 r. Nr 9, poz. 8, zm. Dz. U.
Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy w Chmielnie uchwala, co
nastêpuje:
§1
W uchwale Nr II/4/2002 Rady Gminy w Chmielnie z dnia
2 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i
op³at lokalnych wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W § 1 ust. 8 pkt 4 zamiast 0,20 z³ za m2 powierzchni
wpisuje siê 0,15 z³ za 1 m2 powierzchni.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków wymienionych za 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki
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UCHWA£A Nr IV/21/2002
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia redniej ceny sprzeda¿y drewna
dla celów podatku lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.
1682 z dnia 30 listopada 2002 r.) oraz Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 18 padziernik 2002 r. (M.P. z 2002 r. Nr 50, poz. 729 z dnia 26 padziernika 2002 r.) w sprawie redniej ceny sprzeda¿y drewna, obliczonej wed³ug redniej ceny drewna uzyskanej
przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwarta³y 2002 r. Rada
Miejska w Gniewie uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê, ¿e rednia cena sprzeda¿y drewna przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku lenego na
obszarze miasta i gminy wynosi 24,466 z³ za 1 m3 drewna.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§3
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr III/25/2002
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia zasad ustalania i poboru op³aty
targowej na terenie Gminy Kosakowo, a tak¿e jej wysokoci.
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 na podstawie art. 15, art. 19 pkt 1 lit.a
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach.
(t.j. Dz. U.z z 2002 r. Nr 9, poz.84) Rada Gminy Kosakowo
uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej w nastêpuj¹cych wysokociach:
a) od stanowiska wydzielonego dla osób fizycznych
i prawnych handluj¹cych towarem Sprzedawanym
z zadaszonego obiektu, samochodu ciê¿arowego
dostawczego, osinobusu, traktora, samochodu osobowego z przyczep¹ lub sto³u ustawionego przy ww.
pojedzie  20,00 z³,
b) od pozosta³ych rodzajów sprzeda¿y  5,00 z³.
§2
Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa,
przez Stra¿ Gminn¹.
§3
Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 15%
od zebranych kwot op³aty targowej.
§4
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kosakowo.
§5
Traci moc obowi¹zuj¹c¹ Uchwa³a Nr LIX/145/2001 z
dnia 28 grudnia 2001 r.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz
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UCHWA£A Nr 17/III/2002
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty targowej, sposobu jej poboru inkasentów i okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gd.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. Nr 9 poz.84 z 2002 r., ze zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683
z 2002 r.), art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 6, 7
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2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 Nr 62 poz.718 ze
zm.,uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od sprzeda¿y dokonywanej na targowisku na 2003 rok w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Przy sprzeda¿y artyku³ów ze sto³u, namiotu i innych
miejsc:
 przy zajmowanej powierzchni do 16 m2
14,00 z³
 za ka¿dy nastêpny m2
5,00 z³
z dop³at¹ w przypadku
 samochodu osobowego
7,30 z³
 samochodu dostawczego
11,20 z³
2. Przy sprzeda¿y z rêki z zajêciem placu:
 od powierzchni zajmowanego m2
3,40 z³
§2
1. Op³atê targow¹ pobiera siê wg stawek okrelonych w
§ 1 niniejszej uchwa³y od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajacych
osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach, z wyj¹tkiem tych osób i jednostek, które
s¹ podatnikami podatku od nieruchomoci w zwi¹zku
z przedmiotami opodatkowania po³o¿onymi na targowisku.
2. Targowiskami w rozumieniu niniejszej uchwa³y s¹
wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel.
3. Op³acie targowej nie podlega sprzeda¿ dokonywana
w budynkach lub czêciach budynków, z wyj¹tkiem targowisk pod dachem oraz hal u¿ywanych do targów,
aukcji i wystaw.
§3
1. Op³atê targow¹ uiszcza siê w dniu pobrania.
2. Stawka op³aty targowej okrelona w § 1 nie mo¿e przekroczyæ 575,86 z³ dziennie.
§4
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
poprzez inkasentów bêd¹cych osobami fizycznymi,
osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie
posiadajacymi osobowoci prawnej, w tym zarz¹dzajacymi targowiskami.
2. Inkasentom ustala siê wynagrodzenie do wysokoci
12,50% pobranej op³aty, nie mniej ni¿obowi¹zuj¹ce najni¿sze wynagrodzenie.
3. Dowód uiszczenia dziennej op³aty targowej winiem byæ
wystawiony miennie dla osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiaj¹cej osobowoci prawnej dokonuj¹cej sprzeda¿y w sposób wyznaczony w § 1
4. Szczegó³owe zasady rozliczania i rodzaj druków stosowanych przez inksentów okrela ka¿dorazowo umowa zawarta miêdzy Burmistrzem Miasta i Gminy Nowy
Dwór Gd. a inkasentem.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§6
Traci moc uchwa³a Nr 306/XXXV/2001 Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gd. z dnia 23 listopada 2001 r. w spra-

wie okrelenia dziennych stawek op³aty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta i Gminy Nowy
Dwór Gd.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Jaremba
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UCHWA£A Nr 19/III/2002
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe
Na podstawie art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm. Dz. U. Z 2002 r. Nr 200
poz. 1683.) oraz art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 1999r. Nr
15 poz. 139 ze zmiananmi), art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z
2000 Nr 62 poz.718 ze zm.), uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za wykonanie czynnoci urzêdowych na 2003 rok za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w wysokoci 125,00 z³.
§2
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w kasie lub na rachunek bankowy Urzêdu Miasta i Gminy Nr 830600038006-36011-11 w ¯u³awskim Banku Spó³dzielczym w
Nowym Dworze Gd.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr 305/XXXV/2001 Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdañskim z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek op³aty administracyjnej,
sposobu jej poboru na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór
Gdañski.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Jaremba
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UCHWA£A Nr IV/31/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
posiadania psów na obszarze gminy Nowa Wie Lêborska na 2003 rok.
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.z 2002 r.
Nr 9 poz 84 z pón. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Podatnikami podatku od posiadania psów s¹ osoby
fizyczne posiadaj¹ce psy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych na obszarze gminy Nowa Wie Lêborska na 2003 rok.
Na podstawie art. 8, 10, 11 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz.84 z pón. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.)
Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1
W Uchwale nr III/13/2002 Rady Gminy Nowa Wie Lêborska z dnia 06 grudnia 2002 r. dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1) § 1 pkt 2 nadaje siê brzmienie:
od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

§2
Podatek wynosi rocznie  39,00 z³.
§3
Podatku od posiadania psów nie pobiera siê:
od osób fizycznych posiadaj¹cych jednego psa.
§4
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w § 2, je¿eli osoba zamieszka³a na terenie gminy
wes z³a w posiadanie psa podlegaj¹cego opodatkowaniu po 30 czerwca r. podatkowego.
§5
1. Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
15 marca roku podatkowego lub w ci¹gu dwóch tygodni od dnia wejcia w posiadanie psa podlegaj¹cego
opodatkowaniu u so³tysa danego so³ectwa, na poczcie
lub w kasie Urzêdu Gminy.
2. Do poboru podatku za psy zobowi¹zuje siê so³tysów.
3. Za pobór podatku od psów so³tysowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 30% zainkasowanego podatku.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7
1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

9
UCHWA£A Nr IV/32/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y nr III/13/2002 Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska z dnia 06 grudnia 2002 r. w spra-

A) od 3,5 t do 9 t w³¹cznie
B) od powy¿ej 9 t do poni¿ej 12 t
Liczba osi jezdnych
z zawieszeniem
Dopuszczalna masa ca³kowita pneumatyczny
dla zespo³u pojazdów:
m lub uznanym
za równowa¿ne
2 osie:
C) od 12 t do poni¿ej 25 t
1.089,00 z³
D) od 25 t do poni¿ej 31 t
1.122,00 z³
E) od 31 t do 36 t w³¹cznie
1.500,00 z³
F) powy¿ej 36 t
1.573,00 z³
3 osie:
G) od 12 t do poni¿ej 25 t
1.100,00 z³
H) od 25 t do poni¿ej 31 t
1.122,00 z³
I) od 31 t do 36 t w³¹cznie
1.500,00 z³
J) powy¿ej 36 t do poni¿ej 40 t
1.573,00 z³
K) od 40 t i wy¿ej
1.851,00 z³

920,00 z³
1.089,00 z³
z innym
systemem
zawieszenia
osi jezdnych
1.089,00 z³
1.496,00 z³
1.678,00 z³
1.678,00 z³
1.492,00 z³
1.496,00 z³
1.678,00 z³
1.492,00 z³
2.207,00 z³

2) § 1 pkt 3 nadaje siê brzmienie:
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 t do poni¿ej 12 t
Liczba osi jezdnych
z zawieszeniem
Dopuszczalna masa ca³kowita pneumatyczny
dla zespo³u pojazdów:
m lub uznanym
za równowa¿ne
1 o:
B) od 12 t do poni¿ej 25 t
277,00 z³
C) od 25 t do 33 t w³¹cznie
486,00 z³
D) powy¿ej 33 t
490,00 z³
2 osie:
E) od 12 t do poni¿ej 25 t
277,00 z³
F) od 25 t do poni¿ej 28 t
486,00 z³
G) od 28 t do poni¿ej 33 t
531,00 z³
H) od 33 t do poni¿ej 38 t
736,00 z³
I) od 38 t i wy¿ej
995,00 z³
3 osie:
J) od 12 t do poni¿ej 33 t
586,00 z³
K) od 33 t do 36 t w³¹cznie
758,00 z³
L) powy¿ej 36 t do poni¿ej 38 t
586,00 z³
£) od 38 t i wy¿ej
816,00 z³

254,00 z³
z innym
systemem
zawieszenia
osi jezdnych
277,00 z³
486,00 z³
490,00 z³
277,00 z³
486,00 z³
736,00 z³
1.118,00 z³
1.472,00 z³
816,00 z³
1.152,00 z³
1.118,00 z³
1.109,00 z³
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§2
Pozosta³e postanowienia z Uchwa³y nr III/13/2002 Rady
Gminy Nowa Wie Lêborska z dnia 06 grudnia 2002 r. nie
ulegaj¹ zmianie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

10

a) na okres 24 miesiêcy od dnia powstania obowi¹zku
podatkowego na terenie nastêpuj¹cych miejscowoci: Bêdargowo, Czêstkowo, Donimierz, Grabowiec,
G³azica, Jeleñska Huta, Kieleñska Huta, Kowalewo,
Leno, £ebieñska Huta, £ebno, Przetoczyno, Szemudzka Huta, Zêblewo,
b) na okres 12 miesiêcy od dnia powstania obowi¹zku
podatkowego na terenie nastêpuj¹cych miejscowoci: Bojano, Dobrzewino, Kamieñ, Kielno, Koleczkowo, Rêbiska, Szemud, Warzno.
2.2.Zwolnienia, o których mowa w ust. 2.1. nie stosuje
siê w przypadku, gdy ze zwolnienia w poprzednim
okresie odnonie budynków opisanych w pkt 2.1 korzysta³ ma³¿onek, krewny w linii prostej, ziêæ lub synowa prowadz¹cy uprzednio tak¹ sam¹ dzia³alnoæ
w obrêbie tej samej nieruchomoci.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

UCHWA£A Nr IV/21/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/12//2002 Rady Gminy
Szemud z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie podatku
od nieruchomoci na terenie Gminy Szemud
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) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683) Rada
Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchyla siê dotychczasow¹ treæ § 2 uchwa³y.
§2
Paragraf 2 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki,
grunty i budowle wykorzystywane na cele:
a) kultury,
b) ochrony przeciwpo¿arowej,
c) zbiorowego zaopatrzenia w wodê,
d) zbiorowego odprowadzania cieków.
2.1.Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki
lub ich czêci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej oraz grunty zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków dla
w³acicieli nieruchomoci bêd¹cych jednoczenie
przedsiêbiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.  Prawo dzia³alnoci gospodarczej
(Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr
114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz.
679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1634 oraz z 2002 r.
Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112),
którzy po raz pierwszy rozpoczn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w r. 2003 oraz dla w³acicieli nieruchomoci
udostêpniaj¹cych je na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych na pimie dla przedsiêbiorców
rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ po raz
pierwszy w roku 2003:

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Walkusz
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UCHWA£A Nr IV/23/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr II/11/2002 Rady Gminy
Szemud z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie okrelenia wzorów formularzy sk³adanych przez podatników
podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego dla celów
wymiaru i poboru podatków w Gminie Szemud
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. 10 i 13 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz.
U. 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr200, poz. 1683), art. 6a ust. 9
i 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z
1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137,
poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz.
875, z 2002 r. Nr200, poz. 1680) oraz art. 6 ust. 6 i 9 ustawy z dni 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale nr II/11/2002 Rady Gminy Szemud z dnia
29 listopada 2002 r. w sprawie okrelenia wzorów formularzy sk³adanych przez podatników podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego dla celów wymiaru i poboru podatków w Gminie Szemud wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) Wzór informacji o gruntach stanowi¹cy za³¹cznik nr 4
do uchwa³y otrzymuje brzmienie ustalone w za³¹czniku nr 1 niniejszej uchwa³y*.
2) po § 7 dodaje siê § 7a w brzmieniu:
Za³¹cznik nr 7 do uchwa³y okrelaj¹cy wzór informa-
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Poz. 11, 12, 13

cji o przedmiocie opodatkowania otrzymuje brzmienie
okrelone w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
3) § 8 otrzymuje brzmienie:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spó³ki nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych, a tak¿e jednostki organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa
s¹ obowi¹zane do sk³adania w³aciwemu organowi podatkowemu formularzy, wed³ug ustalonych wzorów,
stanowi¹cych za³¹czniki nr 1, 3, 5 i 7 do uchwa³y w
terminach okrelonych we w³aciwych ustawach*.
4) § 9 otrzymuje brzmienie:
Osoby fizyczne s¹ obowi¹zane do sk³adania w³aciwemu organowi podatkowemu formularzy wed³ug
ustalonych wzorów stanowi¹cych za³¹czniki nr 2, 4, 6
i 7 do niniejszej uchwa³y w terminie 14 dni: od dnia
zaistnienia okolicznoci uzasadniaj¹cych powstanie
albo wyganiêcie obowi¹zku podatkowego lub od dnia
zaistnienia zdarzenia maj¹cego wp³yw na wysokoæ
opodatkowania*.

z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, które to upowa¿niaj¹, ale nie obliguj¹ organ rozpoznaj¹cy sprawê do uchylenia lub zmiany ostatecznej decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy oraz maj¹c na uwadze fakt, i¿ wniosek Przedsiêbiorstwa wp³yn¹³ 5 grudnia 2002 r., podczas gdy w dniu
31 padziernika 2002 r. up³yn¹³ okres obowi¹zywania
bazowych cen i stawek op³at zatwierdzonych decyzj¹ Prezesa URE z dnia 27 lipca 2001 r. Nr OGD-820/760-A/12/
2001/II/KC, a tak¿e okres obowi¹zywania wspó³czynników
korekcyjnych Xw i z tym dniem usta³o uprawnienie Przedsiêbiorstwa do konkretyzacji swoich praw zwi¹zanych ze
stosowaniem taryfy dla ciep³a. Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki decyzj¹ z dnia 31 grudnia 2002 r. Nr OGD-820/
760-A/5183/4/2002/JG odmówi³ zmiany swojej wczeniejszej decyzji z dnia 27 lipca 2001 r. Nr OGD  820/760-A/
12/2001/II/KC, w zakresie okresu stosowania bazowych
cen i stawek op³at zawartychw taryfie dla ciep³a zatwierdzonej ww. decyzj¹.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki
G³ówny Specjalista
M. Szatybe³ko-Po³om

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Walkusz
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/760-A/5183/4/2002/JG
z dnia 31 grudnia 2002 r.
Do Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki z siedzib¹ w Gdañsku wp³yn¹³ wniosek
Stoczni Marynarki Wojennej Przedsiêbiorstwo Pañstwowe z siedzib¹w Gdyni dotycz¹cy zmiany decyzji Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2001 r. Nr OGD
 820/760-A/12/2001/II/KC, w zakresie ustalonego w niej
okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at, zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a  z
ustalonego pierwotnie terminu ich obowi¹zywania do
dnia 31 padziernika 2002 r.  na dzieñ 30 kwietnia 2003 r.
Decyzj¹ z dnia 31 grudnia 2002 r. Nr OGD-820/760-A/
5183/4/2002/JG Prezes URE odmówi³ zatwierdzenia zmiany taryfy w zakresie przed³u¿enia ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 27 lipca 2001 r. Nr OGD  820/760-A/12/
2001/II/KC Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³
przedsiêbiorcy: Stocznia Marynarki Wojennej Przedsiêbiorstwo Pañstwowe z siedzib¹ w Gdyni taryfê dla ciep³a
na okres do dnia 31 padziernika 2002 r.
Pismem z dnia 2 grudnia 2002 r. uzupe³nionym pismem z
dnia 16 grudnia 2002 r. Przedsiêbiorstwo wnios³o o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku z przed³u¿eniem terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a do dnia 30 kwietnia 2003 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
*) Za³¹czników Nr 1-7 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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ZARZ¥DZENIE Nr 201/2002
Wojewody Pomorskiego
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy w
Czarnej D¹brówce
Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95,poz. 602, z 1998 r.
Nr 160, poz. 1060,z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz.
971, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz.1089) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory ponowne do Rady Gminy w Czarnej D¹brówce w okrêgu wyborczym Nr 7 w obwodzie
g³osowania Nr 5 w No¿ynie, w czêci dotycz¹cej g³osowania na radnych z udzia³em dotychczasowych kandydatów.
§2
Stwierdza siê wyganiêcie mandatu radnego Marcina
Jana Herona z listy Nr 9 Komitet Wyborczy Wyborców
Lepsze Jutro.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 26 stycznia
2003 r.
§4
Ustala siê nastêpuj¹cy kalendarz wyborczy:

Termin wykonania
czynnoci
2 stycznia 2003 r.
25 stycznia 2003 r.
26 stycznia 2003 r.

Treæ czynnoci
podanie do publicznej wiadomoci zarz¹dzenia
wojewody w sprawie przeprowadzenia wyborów
ponownych w gm. Czarna D¹brówka
przekazanie przewodnicz¹cemu obwodowej
komisji wyborczej spisu wyborców
g³osowanie
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§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do publicznej wiadomoci i podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
wz Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski
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 Grzegorza So³tysiaka z listy Nr 3 Koalicyjny Komitet
Wyborczy SLD-UP,
 Andrzeja Teodoruka z listy Nr 9 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Gminna i Wêdkarze,
 Bernarda Gosza z listy Nr 9 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Gminna i Wêdkarze.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 26 stycznia
2003 r.
§4

ZARZ¥DZENIE Nr 202/2002
Wojewody Pomorskiego
z dnia 31 grudnia 2002 r.

Ustala siê nastêpuj¹cy kalendarz wyborczy:

w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy w
Cewicach
Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, z 1998 r.
Nr 160, poz.1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz.971,
z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz.
1089) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

Termin wykonania
czynnoci

02 stycznia 2003 r.
25 stycznia 2003 r.
26 stycznia 2003 r.

§1
Zarz¹dza siê wybory ponowne do Rady Gminy w Cewicach w okrêgu wyborczym Nr 6 w obwodzie g³osowania Nr 3 w Siemirowicach, w czêci dotycz¹cej g³osowania na radnych z udzia³em dotychczasowych kandydatów.

Treæ czynnoci
podanie do publicznej wiadomoci zarz¹dzenia
wojewody w sprawie przeprowadzenia wyborów
ponownych w gm. Cewice
przekazanie przewodnicz¹cemu obwodowej
komisji wyborczej spisu wyborców
g³osowanie
§5

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do publicznej wiadomoci i podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§2
Stwierdza siê wyganiêcie mandatów radnych:

wz Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski
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