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Poz. 2690

2690
UCHWA£A Nr XII/95/2003
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 11 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³kê nr 74/5
wraz z terenem obs³ugi komunikacyjnej w miejscowoci Rokocin.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, podoz. 984, Nr 130, poz. 1112)
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt 5, 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: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Starogard Gdañski
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy dzia³kê nr 74/5 wraz z terenem
obs³ugi komunikacyjnej w miejscowoci Rokocin, którego obszar oznaczono na rysunku planu.
§2
1. Ustalenia dotycz¹ce ca³ego obszaru planu s¹ nastêpuj¹ce:
1) dopuszcza siê lokalizacjê sieciowych obiektów infrastruktury technicznej i wydzielenia geodezyjne
z tym zwi¹zane,
2) wysokoæ zabudowy jest to odleg³oæ od redniej
rzêdnej posadowienia (obliczonej jako rednia arytmetyczna najni¿ej i najwy¿ej po³o¿onej czêci terenu przylegaj¹cej do budynku) do najwy¿szej czêci
po³aci dachu (kalenicy),
3) zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci do 30 m od istniej¹cej krawêdzi jezdni
drogi krajowej nr 22,
4) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki.
2. Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce obszarów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem s¹ nastêpuj¹ce:
1) U  tereny us³ug komercyjnych, rzemios³a oraz produkcji z mo¿liwoci¹ lokalizacji towarzysz¹cej zabudowy mieszkaniowej (dla w³aciciela  us³ugodawcy);
a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej 
3000 m2;
b) dopuszczalne pokrycie dzia³ki zabudow¹  do
40%,
c) maksymalna intensywnoæ zabudowy  0,5,
d) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  12 m,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy  nie ustala siê,
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f) powierzchnia biologicznie czynna  30%,
g) zapewnienie odpowiedniej iloci miejsc parkingowych dla klientów i dostawców oraz mieszkañców
 us³ugodawców  w granicach dzia³ki.
2) 1K  teren komunikacji  odcinek ogólnodostêpnej
drogi krajowej nr 22;
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z
rysunkiem planu,
b) w celu poprawy warunków ruchu drogowego koniecznoæ wycinki drzew zgodnie z rysunkiem planu,
c) miejsca w³¹czenia komunikacji terenów przyleg³ych zgodnie z rysunkiem planu i w uzgodnieniu
z zarz¹dem drogi,
d) zakaz lokalizacji nowych bezporednich zjazdów
z drogi krajowej na teren dzia³ek budowlanych.
5) 2K  teren komunikacji  fragment ogólnodostêpnej
ulicy lokalnej skrzy¿owanej z drog¹ 1K (drog¹ krajow¹ nr 22);
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z
rysunkiem planu, minimum 12 m,
b) w³¹czenie do drogi 1K (drogi krajowej nr 22) we
wszystkich relacjach skrêtnych zgodnie z rysunkiem planu i w uzgodnieniu z zarz¹dem tej drogi.
4) 3K  teren komunikacji  ogólnodostêpna ulica dojazdowa, czêciowo jednokierunkowa (wschodnia
czêæ);
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z
rysunkiem planu,
b) zjazd na prawe skrêty z drogi 1K (drogi krajowej
nr 22) zgodnie z rysunkiem planu i w uzgodnieniu z zarz¹dem drogi.
3. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Wjazd na teren us³ugowy poprzez skrzy¿owanie drogi
krajowej nr 22 z drog¹ oznaczon¹ 2K oraz, istniej¹c¹
poza granicami planu, drog¹ 2K. Skrzy¿owanie nale¿y wykonaæ w uzgodnieniu z zarz¹dem drogi jako skanalizowane z dodatkowymi pasami ruchu dla pojazdów
skrêcaj¹cych z drogi krajowej w prawo i w lewo. Dopuszcza siê wjazd na prawe skrêty z drogi krajowej nr
22 na ulicê 3K i nastêpnie wjazd na teren us³ugowy z
tej ulicy. Wyjazd za porednictwem ww. skrzy¿owania.
Dopuszcza siê zachowanie wjazdu na drogê krajow¹
nr 22 na prawe skrêty z dzia³ki nr 82 w kierunku miasta
Starogard Gdañski.
Ulice lokalna 2K i dojazdowa 3K  obs³uguj¹ce tereny
przyleg³e.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;
2) odprowadzenie cieków komunalnych  do zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
a) tymczasowo, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej  indywidualne rozwi¹zanie
ekologiczne  szczelne monolityczne zbiorniki bezodp³ywowe; po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej obowi¹zek pod³¹czenia z jednoczesn¹ likwidacj¹ rozwi¹zania tymczasowego 
zbiorników,
3) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne niskoemisyjne;
4) zagospodarowanie odpadów komunalnych  nale¿y segregowaæ, winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo komunalne;
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5) elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci (Energa);
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej zgodnie z warunkami okrelonymi przez jej gestora; do czasu wybudowania gazoci¹gu  z butli gazowych;
7) odprowadzenie wód opadowych  czêciowo powierzchniowo i do zagospodarowania na dzia³kach; z
planowanych parkingów dla samochodów (powy¿ej
10 miejsc postojowych) cieki deszczowe przed ich odprowadzeniem do gruntu oczyszczaæ do parametrów
okrelonych w przepisach szczególnych w stosownych
urz¹dzeniach oczyszczaj¹cych; zabrania siê odprowadzenia wód opadowych z terenów przyleg³ych do drogi krajowej nr 22 do elementów odwodnienia tej drogi.

20 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 z dnia 16 padziernika 1991 r., poz. 129) z pón. zm., we fragmentach
objêtych granicami niniejszego planu.

§3

UCHWA£A Nr VII/47/03
Rady Gminy Bobowo
z dnia 27 czerwca 2003 r.

Ustala siê zmianê przeznaczenia 0,9282 ha gruntów
rolnych klasy IVb pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego
dzia³kê nr 74/5 wraz z terenem obs³ugi komunikacyjnej
w miejscowoci Rokocin w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
Na rysunku planu przedstawiono nastêpuj¹ce ustalenia:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 tereny us³ug,
 tereny komunikacji,
 miejsce w³¹czenia do drogi krajowej,
 elementy zagospodarowania do likwidacji.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu us³ug na 15%.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Starogard Gdañski do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Starogardzie
Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionego w § 7 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§7
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Starogard Gdañski, zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Gminy w Starogardzie Nr XII/98/91 z dnia

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

2691

w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci gminnych i gminnych jednostek
organizacyjnych z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a tak¿e organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806)
oraz art. 34 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) Rada
Gminy w Bobowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady i tryb umarzania
wierzytelnoci gminy i gminnych jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z pón. zm.)
oraz udzielania ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a w szczególnoci odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania wierzytelnoci na raty wobec osób fizycznych, osób prawnych a tak¿e jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej zwanych dalej d³u¿nikami,
a tak¿e okrela organy uprawnione do umarzania wierzytelnoci udzielania ulg w ich sp³acie
§2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) decyzji  nale¿y przez to rozumieæ wyra¿one na pimie
owiadczenie woli Wójta Gminy o umorzeniu w ca³oci lub w czêci wierzytelnoci lub o udzieleniu ulgi,
2) wierzytelnoci  nale¿y przez to rozumieæ nale¿noæ z
tytu³u sprzeda¿y, op³at za u¿ytkowanie wieczyste i trwa³y zarz¹d oraz nale¿noci z tytu³u czynszu za dzier¿awê, najem nieruchomoci, op³aty sta³ej i innych nale¿noci
3) kierownika jednostki organizacyjnej  nale¿y przez to
rozumieæ Wójta gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
4) d³u¿nika  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹ osobowoci prawnej, osobê
fizyczn¹ lub prawn¹,

 7217 

Poz. 2691, 2692
§3

1. Wierzytelnoæ mo¿e zostaæ umorzona w ca³oci lub
czêci, je¿eli:
1) wierzytelnoci nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego
postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,
2) nie mo¿na ustaliæ osoby d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³
nie pozostawiaj¹c spadkobierców i maj¹tku,
3) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,
4) egzekucja wierzytelnoci okaza³a siê bezskuteczna
albo je¿eli na podstawie innych okolicznoci stwierdzono, ¿e d³u¿nik nie posiada maj¹tku podlegaj¹cego egzekucji
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia tej wierzytelnoci,
2. Umorzenie nastêpuje na uzasadniony wniosek d³u¿nika, a w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3,
4, 5 równie¿ z urzêdu.
3. W przypadku solidarnej odpowiedzialnoci d³u¿ników
umorzenie mo¿e nast¹piæ jedynie wówczas gdy zachodz¹ okolicznoci uzasadniaj¹ce to zwolnienie w stosunku do wszystkich d³u¿ników.
§4
1. Do umarzania wierzytelnoci uprawniony jest Wójt
Gminy.
2. Przez wierzytelnoæ, o której mowa w ust. 1 nale¿y rozumieæ nale¿noæ g³ówn¹ wraz z odsetkami i innymi
nale¿nociami ubocznymi.
§5
Uchwa³a dotyczy w szczególnoci nastêpuj¹cych wierzytelnoci Gminy:
1) nie uiszczonej w terminie ceny sprzeda¿y mienia komunalnego.
2) nie uiszczonych w terminie op³at za oddanie w u¿ytkowanie wieczyste i trwa³y zarz¹d nieruchomoci
stanowi¹cych w³asnoæ Gminy.
3) nie uiszczonych w terminie nale¿noci z tytu³u zawartych umów obligacyjnych oraz wykonywania na
nieruchomociach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy
praw rzeczowych ograniczonych.
4) nie uiszczonych nale¿noci zas¹dzonych prawomocnymi wyrokami s¹dów, s¹dów szczególnych, S¹du
Najwy¿szego oraz nale¿noci orzeczonych orzeczeniami organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej.
5) nie uiszczonych nale¿noci z tytu³u posiadacza akcji
(udzia³ów) w spó³kach prawa handlowego.
§6
1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi na uzasadniony wniosek d³u¿nika mo¿na odroczyæ termin zap³aty ca³oci lub czêci
wierzytelnoci, a tak¿e roz³o¿yæ ca³oæ lub czêæ wierzytelnoci na raty bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³¹tnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes wierzyciela na
okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
2. Decyzja Wójta Gminy o odroczeniu terminu zap³aty lub
roz³o¿eniu wierzytelnoci na raty powinna okrelaæ termin p³atnoci ka¿dej z rat lub termin p³atnoci wierzytelnoci odroczonej.
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3. Nie zap³acenie którejkolwiek z rat w terminie lub nie
zachowanie terminu zap³aty wierzytelnoci odroczonej powoduje natychmiastow¹ zap³atê ca³ej wierzytelnoci.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§8
Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/21/98 Rady Gminy w
Bobowie z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie ustalania
zasad odraczania i umarzania wierzytelnoci Gminy Bobowo.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Witka
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UCHWA£A Nr IX/55/03
Rady Gminy Bobowo
z dnia 15 padziernika 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci gminnych
i gminnych jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów
ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg
w sp³acaniu tych nale¿noci, a tak¿e organów do tego
uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806)
oraz art. 34 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) Rada
Gminy w Bobowie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr VII/47/03 Rady Gminy Bobowo z dnia
27 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych
zasad i trybu umarzania wierzytelnoci gminnych i gminnych jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w sp³acaniu
tych nale¿noci, a tak¿e organów do tego uprawnionych,
zmienia siê brzmienie w § 2 pkt 1 poprzez dodanie po
wyrazach ..udzieleniu ulgi wyrazów lub o odraczaniu
terminu zap³aty,
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Witka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XI/106/2003
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie miasta Redy.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1b, 1c, 2, 3, 4, 5 i 6 i art. 6 ust. 1a
ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zm.)
Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i porz¹dku
na terenie miasta Redy ujête s¹ w Regulaminie utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie miasta Redy stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
14 dniach od daty og³oszenia.
§3
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej Uchwa³y traci moc
obowi¹zuj¹ca Uchwa³a nr XLII/333/98 Rady Miejskiej
w Redzie z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie
miasta Redy.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
J. Madej
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XI/106/2003
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 9 lipca 2003 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA
CZYSTOCI I PORZ¥DKU NA TERENIE MIASTA REDY
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie
miasta Redy, zwany dalej Regulaminem, dotyczy zasad i sposobu gromadzenia, usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz
utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie nieruchomoci po³o¿onych w granicach administracyjnych miasta Redy.
2. Regulamin obowi¹zuje wszystkich w³acicieli nieruchomoci oraz podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ w zakresie gromadzenia, usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym nieczystoci p³ynnych.
3. Stosowane w niniejszym Regulaminie pojêcia:
1) w³aciciel nieruchomoci  oznacza tak¿e wspó³w³aciciela, zarz¹dcê nieruchomoci wspólnej w budynkach wielolokalowych, u¿ytkownika wieczystego,
jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieru-

chomoci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, zarz¹dcê dróg
publicznych, jednostki u¿ytkuj¹ce tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej oraz inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoci¹,
2) odpady komunalne  oznacza odpady powstaj¹ce
w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od
innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój
charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych,
3) odpady nietypowe s¹ to odpady takie jak: ziemia, gruz
budowlany, nieg, lód, kamienie, piasek, odpady
ogrodnicze, gor¹cy popió³, ¿u¿el, itp.
4) odpady wielkogabarytowe s¹ to odpady powstaj¹ce
w zwi¹zku z bytowaniem cz³owieka, które ze wzglêdu
na swoj¹ wielkoæ nie mieszcz¹ siê w standardowych
pojemnikach.
5) nieczystoci ciek³e  rozumie siê przez to cieki gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodp³ywowych,
6) zbiorniki bezodp³ywowe  rozumie siê przez to instalacjê i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciek³ych w miejscu ich powstawania,
7) stacje zlewne  rozumie siê przez to instalacje i urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach cieków s³u¿¹ce do
przyjmowania nieczystoci ciek³ych dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,
8) gospodarstwo rolne oznacza grunty rolne wraz z gruntami lenymi, budynkami lub ich czêciami, urz¹dzeniami, i inwentarzem, je¿eli stanowi¹ lub mog¹ stanowiæ zorganizowan¹ ca³oæ gospodarcz¹, oraz prawami i obowi¹zkami zwi¹zanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
9) Burmistrz Miasta  oznacza Burmistrza Miasta lub upowa¿nione przez niego osoby lub organy.
§2
Obowi¹zki w³acicieli nieruchomoci
w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów sta³ych
1. Na ka¿dego w³aciciela nieruchomoci, o którym mowa
w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu nak³ada siê obowi¹zek wyposa¿enia nieruchomoci w wystarczaj¹c¹
iloæ pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych usytuowanych w wyznaczonych na ten cel miejscu, zwanym dalej punktem gromadzenia odpadów.
2. W³aciciel nieruchomoci we w³asnym zakresie i na
w³asny koszt obowi¹zany jest do wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania punktu gromadzenia odpadów, o którym mowa w § 2 ust. 1, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
3. W przypadku, gdy niemo¿liwym jest wyznaczenie punktu gromadzenia odpadów na terenie w³asnej nieruchomoci, ze wzglêdu na brak mo¿liwoci spe³nienia wymagañ zawartych w obowi¹zuj¹cych przepisach, w³aciciel tej nieruchomoci zobowi¹zany jest do zapewnienia usytuowania urz¹dzeñ przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie innej nieruchomoci, na
zasadach uzgodnionych z jej w³acicielem, w formie
zawartej umowy.
4. Przez wyznaczenie i odpowiednie przygotowanie punktu gromadzenia odpadów rozumie siê:
1) wyodrêbnienie i niezbêdne wyposa¿enie pomieszczenia w przyziemiu budynku,
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2) utwardzenie placu na zewn¹trz budynku, s³u¿¹cego do ustawienia urz¹dzeñ do gromadzenia odpadów z zachowaniem wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych w rozporz¹dzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie (Dz. U., z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 ze zm.).
Do obowi¹zków w³aciciela nieruchomoci nale¿y
równie¿ zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do
wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, jak
równie¿ mo¿liwoci przemieszczania pojemników na
odpady z punktu ich gromadzenia do miejsca zatrzymania pojazdu, s³u¿¹cego do wywozu tych nieczystoci.
Obowi¹zkiem w³aciciela nieruchomoci jest zapewnienie czystoci oraz dba³oæ o stan sanitarny urz¹dzeñ, punktu gromadzenia odpadów, drogi przemieszczania pojemników na odpady, poprzez ich czyszczenie i dezynfekcjê.
Na ka¿dego w³aciciela nieruchomoci nak³ada siê
obowi¹zek oddzielnego gromadzenia odpadów komunalnych, nietypowych i wielkogabarytowych oraz
prze-kazywania tych odpadów do wywozu, wykorzystywania i unieszkodliwiania na zasadach okrelonych
niniejszym Regulaminem.
Obowi¹zkiem w³aciciela nieruchomoci jest zapewnienie systematycznego usuwania odpadów z pojemników s³u¿¹cych do ich gromadzenia.
Pod pojêciem systematycznego usuwania odpadów
komunalnych rozumie siê:
1) wywóz odpadów typowych z tak¹ czêstotliwoci¹
aby unikn¹æ gnicia odpadów, przepe³nienia pojemników do ich gromadzenia (pojemniki musz¹ byæ
stale zamkniête) oraz zanieczyszczania i zamiecania terenu przyleg³ego,
2) wywóz odpadów wielkogabarytowych z miejsc wyznaczonych do ich gromadzenia, w sposób gwarantuj¹cy nie zaleganie odpadów i uzgodniony w
umowie sporz¹dzonej przez w³aciciela nieruchomoci z podmiotem wymienionym w § 2 ust. 14,
3) wywóz odpadów nietypowych oraz odpadów wielkogabarytowych, na podstawie indywidualnego
zg³oszenia w³aciciela nieruchomoci  w terminie
ustalonym z podmiotem wymienionym w § 2 ust.
14 nie d³u¿szym jednak ni¿ 3 dni od daty zg³oszenia.
Gromadzenie odpadów komunalnych mo¿e odbywaæ
siê wy³¹cznie w standardowych, o ujednoliconym typie pojemnikach lub kontenerach:
1) w odniesieniu do odpadów komunalnych pojemniki lub kontenery z zamykanymi otworami wsypowymi,
2) w odniesieniu do odpadów nietypowych i wielkogabarytowych  kontenery otwarte.
Do gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych
dopuszcza siê stosowanie worków odpowiednio
oznakowanych znakami firmy wywozowej, pod warunkiem zapewnienia bezpiecznego, pod wzglêdem
sanitarnym, ich sk³adowania w punkcie gromadzenia
odpadów oraz transportu,
Gromadzenie substancji toksycznych, ¿r¹cych lub
wybuchowych, ³¹cznie z odpadami komunalnymi jest
zabronione. Zasady wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych reguluj¹ odrêbne przepisy.

Dziennik Urzêdowy
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11. Zabronione jest spalanie odpadów, z wyj¹tkiem odpadów organicznych na terenie zabudowy jednorodzinnej i ogrodów dzia³kowych.
12. Do odbioru przeterminowanych leków s³u¿¹ specjalne pojemniki, ustawione w aptekach.
13. Wykonanie obowi¹zku systematycznego usuwania
odpadów w³aciciel nieruchomoci zapewnia poprzez
zawarcie umowy z wybranym przez siebie podmiotem, posiadaj¹cym aktualne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów, wydano w drodze
decyzji w trybie okrelonym odrêbnymi przepisami.
14. Ka¿dy w³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest do
udokumentowania korzystania z us³ug wykonywanych przez podmiot okrelony w § 2 ust. 13 poprzez
okazanie  na ¿¹danie Burmistrza Miasta Redy  umowy zawartej z tym podmiotem i rachunków potwierdzaj¹cych op³acanie us³ug w zakresie wywozu odpadów komunalnych.
15. Z obowi¹zków, o których mowa w § 2 zwolnieni s¹
w³aciciele niezabudowanych dzia³ek budowlanych,
do czasu rozpoczêcia budowy, pod warunkiem. ¿e na
dzia³ce tej nie jest prowadzona dzia³alnoæ gospodarcza i jest zachowany porz¹dek.
§3
Obowi¹zki w³acicieli nieruchomoci
w zakresie usuwania nieczystoci p³ynnych (cieków)
1. W³aciciele nieruchomoci zabudowanych, pod³¹czonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zobowi¹zani s¹ do posiadania umowy z Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, okrelaj¹cej
warunki wprowadzania cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, pozostaj¹cych w eksploatacji tej jednostki.
Przyjmowanie cieków do miejskich urz¹dzeñ kanalizacyjnych objête jest przez Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni kontrol¹ iloci
i parametrów jakociowych wprowadzonych cieków.
2. Do obowi¹zków w³aciciela nieruchomoci zabudowanej, usytuowanej na terenach nie uzbrojonych w sieæ
kanalizacji sanitarnej nale¿y wyposa¿enie tej nieruchomoci w lokaln¹ oczyszczalniê cieków lub szczelne
zbiorniki bezodp³ywowe, przeznaczone do gromadzenia nieczystoci p³ynnych. Wymagania techniczne oraz
warunki budowy i eksploatacji tych urz¹dzeñ okrelaj¹ odrêbne przepisy budowlane i sanitarne.
3. W³aciciel nieruchomoci zabudowanej, wyposa¿onej
w szczelny zbiornik bezodp³ywowy do gromadzenia
nieczystoci p³ynnych, zobowi¹zany jest na swój koszt
do niezw³ocznego przy³¹czenia obiektów budowlanych
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej:
1) w odniesieniu do sieci ju¿ istniej¹cych w tym rejonie  w terminie nie d³u¿szym ni¿ w ci¹gu 1 r. od
dnia wejcia w ¿ycie niniejszego Regulaminu,
2) w odniesieniu do sieci w trakcie realizacji lub wybudowanych w przysz³oci w tym rejonie  w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 rok od jej wybudowania i przekazania do eksploatacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru tego przy³¹czenia wymagaj¹ uzgodnienia z jednostk¹ eksploatuj¹c¹ miejsk¹ sieæ kanalizacji sanitarnej, tj. Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni.
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4. Obowi¹zkiem w³aciciela nieruchomoci jest utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym
zbiorników bezodp³ywowych do gromadzenia nieczystoci p³ynnych poprzez kontrolê ich szczelnoci i dezynfekcjê.
5. Obowi¹zkiem w³aciciela nieruchomoci jest zapewnienie systematycznego usuwania nieczystoci p³ynnych z urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ich gromadzenia oraz
niedopuszczenie do ich przepe³nienia i wylewania siê
cieków na powierzchniê terenu.
6. Wykonanie obowi¹zku, o którym mowa w punkcie
poprzedzaj¹cym, w³aciciel nieruchomoci zapewnia
poprzez zawarcie umowy z wybranym przez siebie podmiotem, posiadaj¹cym aktualne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie usuwania nieczystoci
p³ynnych, wydane w drodze decyzji w trybie okrelonym odrêbnymi przepisami.
7. Ka¿dy w³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest do
udokumentowania korzystania z us³ug wykonywanych
przez podmiot okrelony w punkcie poprzedza-j¹cym,
poprzez okazanie  na ¿¹danie Burmistrza Miasta Redy
 umowy wraz z rachunkami potwierdzaj¹cymi op³acanie us³ug wiadczonych przez ten podmiot w zakresie wywozu nieczystoci p³ynnych.
8. W przypadku nieruchomoci wyposa¿onej w lokaln¹
oczyszczalniê cieków komunalnych, w³aciciel tej nieruchomoci zobowi¹zany jest do okazania na ¿¹danie
Burmistrza Miasta Redy pozwolenia wodno  prawnego na odpro-wadzanie oczyszczonych cieków do wód
powierzchniowych lub do ziemi (dotyczy to odprowadzania cieków w iloci przekraczaj¹cej 5 m3 na dobê),
wyników badañ oczyszczonych cieków oraz rachunków za wywóz osadów z oczyszczalni.
9. Zasady rozliczania z Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gów
i Kanalizacji Sp.z o.o, w Gdyni oraz odprowadzania cieków ze zbiorników bezodp³ywowych reguluje odrêbna uchwa³a Komunalnego Zwi¹zku Gmin Dolina Redy
i Chylonki.
§4
Obowi¹zki podmiotów prowadz¹cych
dzia³alnoæ w zakresie usuwania odpadów sta³ych
i nieczystoci p³ynnych (cieków)
1. Do transportu odpadów komunalnych podmioty, o których mowa w § 2 ust. 13 zobowi¹zane s¹ do u¿ywania
specjalistycznych pojazdów, zabezpieczonych przed
pyleniem i rozwiewaniem odpadów.
2. Do wywozu nieczystoci p³ynnych, podmioty, okrelone w § 3 ust. 6 zobowi¹zane s¹ do u¿ywania specjalnych, szczelnych samochodów asenizacyjnych.
3. W przypadku powstania zanieczyszczeñ podczas transportu odpadów, podmioty wiadcz¹ce us³ugi w zakresie usuwania odpadów zobowi¹zane s¹ do ich usuniêcia.
4. Pojazdy wymienione w § 4 ust. 1 i 2 winny posiadaæ w
widocznym miejscu napisy o odpowiedniej wielkoci,
umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê podmiotu wiadcz¹cego
us³ugê w zakresie usuwania odpadów sta³ych i nieczystoci p³ynnych.
5. Obowi¹zkiem podmiotu wykonuj¹cego us³ugê w zakresie usuwania odpadów sta³ych i nieczystoci p³ynnych jest utrzymywanie pojazdów do ich transportu
w nale¿ytym stanie sanitarnym, poprzez ich mycie i dezynfekcjê w miejscach do tego przeznaczonych.

6. Podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ w zakresie usuwania odpadów sta³ych i nieczystoci p³ynnych zobowi¹zane s¹ do:
1) wywo¿enia odpadów sta³ych na wysypisko mieci,
eksploatowane przez uprawnione podmioty gospodarcze,
2) wywo¿enie odpadów sta³ych, takich jak; ziemia,
gruz, nieg na wskazane przez Burmistrza Miasta
Redy miejsca sk³adowania, eksploatowane przez
podmioty, prowadz¹ce dzia³alnoæ w zakresie wykorzystywania odpadów  na zasadzie odrêbnego
zezwolenia,
3) wywo¿enia nieczystoci p³ynnych wy³¹cznie do wyznaczonych punktów zlewnych pozostaj¹cych w eksploatacji Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp, z o.o. w Gdyni,
4) udokumentowania gotowoci odbioru odpadów sta³ych i nieczystoci p³ynnych.
7. Podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ w zakresie usuwania odpadów zobowi¹zane s¹ do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji wykonywanej dzia³alnoci,
w tym sporz¹dzania rejestrów wywozu odpadów od
w³acicieli nieruchomoci.
§5
Inne wymagania w zakresie utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie nieruchomoci
i terenach przeznaczonych do u¿ytku publicznego
1. W³aciciele nieruchomoci zabudowanych zobowi¹zani s¹ do zapewnienia systematycznego sprz¹tania terenu nieruchomoci, a w szczególnoci: oczyszczania
dojæ do budynków; punktów gromadzenia odpadów
i ich otoczenia oraz terenów zielonych.
2. Obowi¹zkiem w³aciciela nieruchomoci jest zapewnienie oczyszczania chodników usytuowanych wzd³u¿
nieruchomoci, w tym oczyszczanie ich ze niegu, lodu
oraz b³ota.
3. Do obowi¹zków kierownika budowy nale¿y zapewnienie porz¹dku i czystoci na terenie budowy poprzez:
1) wyposa¿enie terenu budowy w pojemniki do gromadzenia odpadów,
2) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
3) oczyszczanie ze niegu, lodu, usuwanie b³ota i innych zanieczyszczeñ z chod-ników usytuowanych
wzd³u¿ nieruchomoci, na której jest prowadzona
budowa.
4. W odniesieniu do terenów nie wymienionych w § 5
ust. 1-3 oraz obowi¹zki utrzymania czystoci i porz¹dku w odniesieniu do dróg publicznych, stanowi¹cych,
w³asnoæ miasta Redy, dla których nie wyznaczono
zarz¹dcy lub u¿ytkownika, nale¿¹ do Burmistrza Miasta Redy, który realizuje je poprzez jednostkê upowa¿nion¹.
5. Utrzymanie czystoci i porz¹dku na jezdniach dróg
publicznych, zaliczonych do kategorii dróg powiatowych (na mocy porozumienia zawartego z Zarz¹dem
Powiatu Wejherowskiego) oraz gminnych nale¿y do
obowi¹zków Burmistrza Miasta Redy i jest realizowana poprzez jednostkê upowa¿nion¹. W odniesieniu do
dróg publicznych, zaliczonych do kategorii dróg zak³adowych lub wewnêtrznych osiedlowych, obowi¹zki w
zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku na jezdniach
tych dróg nale¿¹ do ich zarz¹dcy.

 7221 

Poz. 2693

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

W ramach tego obowi¹zku uwzglêdnia siê równie¿
zimowe utrzymanie dróg wraz z usuwaniem po okresie zimowym rodków s³u¿¹cych do uszorstwienia nawierzchni.
W³aciciele nieruchomoci zabudowanych zobowi¹zani s¹ do zapewnienia i przestrzegania wewnêtrznych
zasad porz¹dku domowego w obrêbia budynków
mieszkalnych i ich otoczenia, a w szczególnoci dotycz¹cych:
1) obowi¹zku gromadzenia odpadów w pojemnikach
usytuowanych w miejscu cile wyznaczonym na
ten cel,
2) zakazu mycia pojazdów poza miejscami do tego
przeznaczonymi.
Na w³acicieli nieruchomoci zabudowanych nak³ada siê obowi¹zek przeprowadzania okresowej deratyzacji w pomieszczeniach zsypowych i piwnicznych
budynków oraz w miejscach najbardziej zagro¿onych
bytowaniem gryzoni, przy u¿yciu rodków gryzoniobójczych, dopuszczonych do obrotu handlowego
przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo³ecznej.
Deratyzacjê przeprowadza siê równie¿ na wniosek
upowa¿nionych organów.
Obowi¹zkiem w³aciciela nieruchomoci jest zapewnienie zbiórki pad³ych gryzoni wraz z resztkami trucizn oraz ich utylizacji.
Wrzucanie pad³ych i zatrutych gryzoni b¹d przypadkowych zwierz¹t do pojemni-ków s³u¿¹cych do gromadzenia odpadów jest zabronione.
Rozmieszczanie na terenie miasta i opró¿nianie koszy ulicznych nale¿y do obowi¹zków Burmistrza Miasta Redy. Zadanie to jest realizowane za porednictwem jednostki upowa¿nionej.
Wrzucanie odpadów komunalnych z posesji do koszy ulicznych jest zabronione.
W przypadku, gdy w³aciciel nieruchomoci nie udokumentuje korzystania z us³ug podmiotu, o którym
mowa w § 2 ust. 13 i § 3 ust. 6, obowi¹zek usuwania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmuje Burmistrz Miasta realizuj¹c go za porednictwem
jednostki upowa¿nionej, pobieraj¹c od tego w³aciciela nieruchomoci op³aty zgodnie z za³¹cznikiem do
Regulaminu.
§6
Zasady utrzymania
i hodowli zwierz¹t gospodarskich

Zwierzê, jako istota ¿yj¹ca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzecz¹ i cz³owiek jest mu winien poszanowanie, ochronê i opiekê
1. Znêcanie siê lub niehumanitarne zabijanie zwierz¹t jest
zabronione.
2. Bicie zwierz¹t, u¿ywanie uprzê¿y, pêt, wiêzów lub innych urz¹dzeñ powoduj¹cych ból, uszkodzenia cia³a
albo mieræ jest zabronione.
3. Zwierzê, które jest ra¿¹co zaniedbywane lub okrutnie
traktowane, mo¿e byæ odebrane, czasowo lub na stale, w³acicielowi lub innej utrzymuj¹cej je osobie na
podstawie decyzji Burmistrza Miasta lub na wniosek;
organu Policji, lekarza weterynarii lub inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami w Polsce. Kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzêcia obci¹¿a siê jego w³aciciela lub opiekuna.
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4. Umiercanie zwierz¹t mo¿e byæ uzasadnione wy³¹cznie:
1) potrzeb¹ gospodarcz¹,
2) wzglêdami humanitarnymi,
3) koniecznoci¹ sanitarn¹,
4) nadmiern¹ agresywnoci¹, powoduj¹c¹ bezporednie zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego.
5. Je¿eli zachodz¹, okolicznoci, o których mowa w § 6
ust. 4 pkt 2-4 zwierzê mo¿e byæ umiercone za zgod¹
w³aciciela, a w razie braku jego zgody, na podstawie
orzeczenia lekarza weterynarii.
Powy¿sze nie dotyczy zwierz¹t chorych na choroby
zwalczane z urzêdu.
6. W przypadku koniecznoci umiercenia w celu zakoñczenia cierpieñ zwierzêcia potrzebê umiercenia
stwierdza lekarz weterynarii, inspektor Towarzystwa
Opieki nad Zwierzêtami w Polsce, funkcjonariusz Policji, funkcjonariusz Stra¿y Miejskiej.
W sytuacji powy¿szej dopuszcza siê u¿ycie broni palnej.
7. Kto utrzymuje zwierzêta gospodarskie, jest obowi¹zany do zapewnienia im opieki i w³aciwych warunków bytowania. Warunki chowu i hodowli zwierz¹t nie
mog¹ powodowaæ urazów i uszkodzeñ cia³a lub innych cierpieñ.
8. Pod pojêciem utrzymania i hodowli zwierz¹t gospodarskich nale¿y rozumieæ wszelkie formy posiadania
zwierz¹t gospodarskich na terenie miasta Redy.
9. Dopuszcza siê utrzymanie i hodowlê ni¿ej wymienionych zwierz¹t gospodarskich, w obrêbie nieruchomoci za uprzedni¹ zgod¹ w³acicieli s¹siaduj¹cych nieruchomoci, wyra¿on¹ na pimie, w iloci nie przekraczaj¹cej:
1) 20 szt. drobiu,
2) 20 szt. królików,
3) 2 szt. trzody chlewnej owiec lub kóz,
4) 1 szt. byd³a,
5) 30 szt. go³êbi.
10. Zasady utrzymania i hodowli wymienione w § 6 ust. 9
i 11 nie dotycz¹ gospodarstw rolnych oraz hodowli
go³êbi prowadzonych przez cz³onków Polskiego
Zwi¹zku Hodowli Go³êbi Pocztowych oraz innych zarejestrowanych stowarzyszeñ hodowców go³êbi.
11. Utrzymanie i hodowla zwierz¹t powinna byæ usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogorszy³a warunków zdrowotnych, sanitarnych i porz¹dkowych otoczenia, nie powodowa³a uci¹¿liwych zanieczyszczeñ powietrza, gleby i wody oraz innych
uci¹¿liwoci dla ludzi przebywaj¹cych w obiektach
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi lub w bezporedniej bliskoci tych pomieszczeñ, a ponadto odpowiada³a warunkom szczególnym okrelonym w niniejszym Regulaminie.
12. Szerokoæ pasa strefy ochronnej, od budynku mieszkalnego b¹d obiektu, który ma chroniæ ta strefa, do
najbardziej wysuniêtego w jego stronê pomieszczenia, klatki lub wybiegu dla chowu przydomowych
zwierz¹t gospodarskich i drobiu (zgodnie z § 6 ust. 9),
powinna wynosiæ co najmniej:
1) 15 m od domów jednorodzinnych,
2) 50 m od jednokondygnacyjnych domów wielorodzinnych,
3) 100 m od wielokondygnacyjnych, wielorodzinnych
domów i zwartej zabudowy szeregowej oraz innych
obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.
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13. W³aciciele lub opiekunowie zwierz¹t s¹ zobowi¹zani do usuwania pozostawionych przez nie nieczystoci oraz wydalin, karmy dla nich przeznaczonej, ció³ki
oraz innych nieczystoci pochodz¹cych z utrzymania
i hodowli zwierz¹t.
Obowi¹zek ten dotyczy wszystkich miejsc u¿ytecznoci publicznej (ulice, chodniki itp.),
14. Pomieszczenie dla zwierz¹t gospodarskich, teren ich
utrzymania i hodowli oraz bezporednie otoczenie
winne byæ utrzymane w nale¿ytej czystoci. Pomieszczenie dla zwierz¹t gospodarskich powinno byæ co
najmniej raz w roku bielone. W przypadku, gdy z pomieszczeñ gospodarczych gnojówka nie mo¿e byæ
usuwana za pomoc¹ odpowiednich urz¹dzeñ kanalizacyjnych, winna byæ ona odprowadzona krytymi
rowkami ciekowymi do studzienek i do³ów kloacznych, urz¹dzonymi w ten sposób, aby odprowadzona i gromadzona gnojowica nie zanieczyszcza³a wód
gruntowych i gleby.
15. Wydaliny zwierz¹t, obornik, odpady i inne nieczystoci pochodz¹ce z utrzymania i hodowli, gromadzone
poza pomieszczeniami dla zwierz¹t, winny byæ sk³adowane w miejscach o nieprzepuszczalnym pod³o¿u, oddalonym co najmniej 30 m od budynków lub
innych obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi oraz miejsc publicznych i co 10 dni odka¿one wapnem palonym.
16. Wybiegi dla zwierz¹t gospodarskich winny byæ ogrodzone siatk¹ drucian¹ lub innym odpowiednim ogrodzeniem, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy przedostanie siê
zwierz¹t poza obrêb wybiegu.
17. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaæ obiekty budowlane, przeznaczone dla utrzymania i hodowli
zwierz¹t gospodarskich okrelaj¹ odrêbne prze-pisy
budowlane.
18. Na terenie miasta Redy wprowadza siê zakaz hodowli zwierz¹t futerkowych (z wyj¹tkiem królików).
19. Zabrania siê utrzymania i hodowli zwierz¹t gospodarskich (zgodnie z § 6 ust. 9).
1) wewn¹trz mieszkañ,
2) w pomieszczeniach nie przygotowanych do tego
celu, jak: strychy, piwnice domów mieszkalnych,
gara¿e wbudowane w domy mieszkalne, balkony,
itp.
3) na parcelach obiektów uznanych przez w³aciwe
organy za obiekty o charakterze zabytkowym lub
reprezentacyjnym,
4) na terenach ujêæ wodnych oraz terenach stref
ochronnych wokó³ tych ujêæ, okrelonych w³aciwymi przepisami,
5) w obrêbie strefy ochronnej rzeki Redy,
6) na terenach rekreacyjnych,
7) w zabudowie wielorodzinnej.
20. W/w zasady utrzymania i hodowli zwierz¹t nie dotycz¹ zwierz¹t:
1) przebywaj¹cych w zak³adach weterynaryjnych,
zwierzyñcach, wzglêdnie stanowi¹cych w³asnoæ
cyrków lub klubów sportowych,
2) utrzymywanych na terenach bêd¹cych we w³adaniu Krajowego Zwi¹zku Dzia³kowców.
21. W/w zasady nie naruszaj¹ uprawnieñ organów Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do
wydawania decyzji o likwidacji, utrzymaniu i hodowli zwierz¹t w przypadkach przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakanych.

22. Osoby utrzymuj¹ce i hoduj¹ce zwierzêta gospodarskie z naruszeniem ustaleñ zawartych w niniejszym
ustêpie obowi¹zane s¹ w terminie 6 m-cy od daty
wejcia w ¿ycie uchwa³y do dostosowania utrzymania i hodowli do tych zasad lub do jej likwidacji.
§7
Obowi¹zki w³acicieli lub opiekunów zwierz¹t
domowych, dotycz¹ce ochrony przed zagro¿eniem
lub uci¹¿liwoci¹ dla ludzi oraz usuwania
zanieczyszczeñ z terenów przeznaczonych
do wspólnego u¿ytku
1. Obowi¹zuj¹ przepisy ogólne jak dla zwierz¹t gospodarskich § 6 ust. 1 -6.
2. W³aciciel lub opiekun zwierzêcia domowego ma obowi¹zek zapewniæ mu pomieszczenie chroni¹ce go
przed zimnem, upa³ami, opadami atmosferycznymi,
z dostêpem do wiat³a dziennego, zapewniæ karmê
oraz sta³y dostêp do wody.
3. Osoby bêd¹ce w³acicielami lub opiekunami psów
zobowi¹zane s¹ do zachowania rodków ostro¿noci, gwarantuj¹cych bezpieczeñstwo otoczenia, w
szczególnoci przez przestrzeganie nastêpuj¹cych zakazów:
1) puszczania psa samopas,
2) pozostawiania psa bez dozoru, je¿eli nie jest on nale¿ycie uwi¹zany lub nie znajduje siê na terenie nale¿ycie ogrodzonym, lub nie znajduje siê w pomieszczeniu zamkniêtym,
3) doprowadzania psa do stanu agresywnoci przez
szczucie, dra¿nienie, p³oszenie itp.
4. W³aciciele lub opiekunowie psów zobowi¹zani s¹ do
wyprowadzania ich w miejsca publiczne na smyczy
i w kagañcu. Zwolnienie psa ze smyczy mo¿liwe jest
jedynie w miejscach ma³o uczêszczanych przez ludzi,
gdy opiekun psa sprawuje nad nim bezporedni¹
kontrolê. Pies zwolniony ze smyczy musi byæ w kagañcu za wyj¹tkiem tych psów, którym niemo¿liwe
jest za³o¿enie kagañca ze wzglêdu na budowê cia³a
lub nie wskazane ze wzgl¹dów zdrowotnych, potwierdzone przez lekarza weterynarii.
5. W³aciciele lub opiekunowie psów i kotów zobowi¹zani s¹ do usuwania pozostawionych przez nie nieczystoci. Obowi¹zek ten dotyczy wszystkich miejsc
i obiektów u¿ytecznoci publicznej (ulice, chodniki,
trawniki, klatki schodowe itp.),
6. W³aciciele lub opiekunowie psów i kotów zobowi¹zani s¹ do przestrzegania regulaminów (instrukcji) parkowych.
7. Obowi¹zuje zakaz wprowadzania psów i kotów do piaskownic oraz na teren placów zabaw dla dzieci.
8. W³aciciele lub opiekunowie psów i kotów zobowi¹zani s¹ do reagowania w sytuacjach powoduj¹cych zak³ócenie spokoju, porz¹dku publicznego i ciszy nocnej
wywo³anego uporczywym wyciem, szczekaniem, itp.
9. Przewo¿enie psów rodkami komunikacji publicznej
jest dozwolone, gdy znajduj¹ siê one na smyczy
i w kagañcu.
10. Dopuszcza siê wy³apywanie zwierz¹t domowych
(psów i kotów) na terenie miasta Redy w przypadkach:
1) pozostawienia zwierzêcia w miejscu publicznym
bez dozoru,
2) puszczania zwierzêcia samopas.
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w/w czynnoci wykonuje jednostka upowa¿niona
przez Burmistrza Miasta Redy przekazuj¹c psy i koty
do schroniska.
11. Prowadz¹cy pojazd mechaniczny, który potr¹ci³ zwierzê zobowi¹zany jest, w miarê mo¿liwoci do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze s³u¿b: funkcjonariusza Policji lub Stra¿y Miejskiej.
12. W³aciciele lub opiekunowie innych zwierz¹t domowych zobowi¹zani s¹ do sprawowania nad nimi nadzoru i zachowania rodków ostro¿noci gwarantuj¹cych bezpieczeñstwo otoczeniu.
§8
Sankcje za naruszenie postanowieñ Regulaminu
W stosunku do wszystkich osób fizycznych i prawnych,
które nie wykonuj¹ obowi¹zków zgodnie z niniejszym
Regulaminem, wszczête bêdzie postêpowanie wed³ug
przepisów Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.
§9
Postanowienia koñcowe
Do wykonywania czynnoci zwi¹zanych z egzekwowaniem obowi¹zków okrelonych mniejszym Regulaminem
upowa¿nia siê Stra¿ Miejsk¹ oraz inne osoby i jednostki
upowa¿nione przez Burmistrza Miasta Redy.

2694
UCHWA£A Nr XVI/158/2003
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie obowi¹zuj¹cych na terenie miasta Redy stawek podatku od nieruchomoci od osób fizycznych,
osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek
nie maj¹cych osobowoci prawnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), art. 5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie
wysokoci górnych stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51 poz. 804) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie maj¹cych osobowoci
prawnej,
1) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,44 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) mieszkalnych zajêtych na podstawie wydanej decyzji administracyjnej o przydziale mieszkañ  0,26 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
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czêci zajêtych na prowadzenie  15,37 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej dzia³alnoci gospodarczej,
d) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie zak³adów gastronomicznych, w których nie sprzedaje siê napojów alkoholowych i alkoholu  9, 23 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,10 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,48
z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
g) pozosta³ych,w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego 
5,04 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 powo³anej ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
3) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  0,55 od 1 m2 powierzchni,
b) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego 
0,20 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Redy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr II/13/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie obowi¹zuj¹cych na terenie miasta Redy stawek podatku od nieruchomoci od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnych.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia i ma zastosowanie od roku podatkowego 2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
J. Madej

2695
UCHWA£A Nr XVI/159/2003
Rady Miejskiej Redy
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/14/2002 Rady Miejskiej
w Redzie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnieñ z
podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Miejska w Redzie
uchwala, co nastêpuje:
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§1
W § 1 dodaje siê ust 3, który otrzymuje brzmienie:
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki, budowle oraz grunty zajête na dzia³alnoæ w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
J. Madej

2696
UCHWA£A Nr XVI/160/2003
Rady Miejskiej Redy
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych na terenie miasta Redy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591. z pón. zm.) oraz art. 10 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.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 padziernika 2003 r. w sprawie
stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r..(Dz. Urz. M. F. Nr 15, poz. 83) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r.
w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 51, poz. 804)
Rada Miejska Redy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
rodków transportowych na terenie miasta Redy:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  520 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  626 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton  834 z³.
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej niezale¿nie od rodzaju zawieszenia:
z 2 osiami:
a) od 12 ton i poni¿ej 15 ton  920 z³,
b) 15 ton i wiêcej  1.252 z³ ,
z 3 osiami:
a) od 12 ton i poni¿ej 23 tony  1.420 z³,
b) 23 ton i wiêcej  1.580 z³,
z 4 osiami:
a) od 12 ton i poni¿ej 29 ton  2.200 z³,
b) 29 ton i wiêcej  2.454 z³.
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton -1.020 z³.
4. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹,

o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
z 2 osiami:
a) od 12 ton i poni¿ej 18 ton  1.220 z³,
b) od 18 ton i poni¿ej 25 ton  1.324 z³,
c) od 25 ton i poni¿ej 31 ton  1.430 z³,
d) 31 ton do 36 ton  1.938 z³,
e) powy¿ej 36 ton  1.938 z³,
z 3 osiami:
a) od 12 ton do 36 ton  1.724 z³,
b) od 36 ton do mniej ni¿ 40 ton  1.724 z³,
c) 40 ton i wiêcej  2.550 z³.
5. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹, z
wy³¹czeniem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do poni¿ej 12 ton  254 z³.
6. Od przyczepy i naczepy (z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
z 1 osi¹:
a) od 12 ton i poni¿ej 25 ton  320 z³,
b) 25 ton i wiêcej  562 z³,
z 2 osiami:
a) od 12 ton i poni¿ej 28 ton  310 z³,
b) od 28 ton i poni¿ej 33 ton  850 z³,
c) od 33 ton do 36 ton  1.292 z³,
d) powy¿ej 36 ton  1.700 z³,
z 3 osiami:
a) od 12 ton do 36 ton  944 z³,
b) powy¿ej 36 ton  1.282 z³.
7. Od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  850 z³,
b) 30 miejsc i wiêcej -1.560 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Redy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr II/16/2002 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na
terenie miasta Redy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego
2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
J. Madej

2697
UCHWA£A Nr XVI/161/2003
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 26 listopad 2003 r.
w sprawie obowi¹zuj¹cych na terenie miasta Redy op³at
z tytu³u korzystania z cmentarzy komunalnych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
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1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pón. zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych (t.j. Dz. U.
2000 r. Nr 23 poz. 295 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki na terenie miasta Redy
z tytu³u korzystania z Cmentarza Komunalnego:
1. Korzystanie z kaplicy cmentarnej:
a) przez noc  65 z³,
b) przed pochówkiem  55 z³.
2.1.Miejsce pod grób przy pochówku:
w przypadku, gdy zmar³y by³ sta³ym mieszkañcem
Redy:
a) jedna kwatera zwyk³a  140 z³,
b) jedna kwatera pog³êbiona  155 z³,
c) jedna kwatera dla dziecka  65 z³,
w pozosta³ych przypadkach po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Redy:
a) jedna kwatera zwyk³a  660 z³,
b) jedna kwatera pog³êbiona  770 z³.
2.2.Przed³u¿enie u¿ytkowania miejsca grobu na dalsze 20
lat dla zmar³ego:
a) dla doros³ego  145 z³,
b) dla doros³ego pog³êbiony  155 z³,
c) dla dziecka  60 z³.
2.3.W przypadku wczeniejszego wykupu miejsca pod
grób:
a) jedna kwatera zwyk³a  220 z³,
b) jedna kwatera pog³êbiona  300 z³.
3. Op³ata rycza³towa za korzystanie z wody i wywóz mieci:  90 z³.
4. Op³ata za uzyskanie zezwolenia na obs³ugê pogrzebu:
 120 z³.
5. Op³ata za obs³ugê pogrzebu w dni wolne od pracy: 
165 z³.
6. Op³ata za wjazd kamieniarzy w celu zdjêcia i wygrawerowania tablicy, rozebrania i ponownego zmontowania nagrobka:
a) nagrobek pojedynczy  45 z³,
b) nagrobek podwójny  55 z³.
7. Op³ata za wjazd w celu.
8. Wykonanie ekshumacji  op³aca firma  175 z³.
§2
Mieszkañcy Miasta Rumi, którzy przynale¿¹ do parafii
pod wezwaniem w. Antoniego Padewskiego w Redzie,
uiszczaj¹ op³aty z tytu³u korzystania z cmentarzy komunalnych w wysokoci i na zasadach okrelonych w niniejszej uchwale tak jak dla mieszkañców Redy.
§3
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty
og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego
2004.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez rozplakatowanie
na terenie miasta Redy.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
J. Madej
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2698
UCHWA£A Nr XVI/162/2003
Rady Miejskiej Redy
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od posiadania
psów na terenie miasta Redy.
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 póniejszymi. zmianami) oraz 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.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r.
w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 51, poz. 804)
Rady Miejskiej Redy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów na terenie miasta Redy:
 od ka¿dego posiadanego psa; 37,00 z³.
§2
Podatek wymieniony w § 1 wp³aca siê z góry bez wezwania do dnia 30 kwietnia ka¿dego roku na rachunek
bankowy Urzêdu, a gdy podatnik naby³ w posiadanie psa
po tym terminie, wówczas wp³aca siê podatek w ci¹gu
jednego miesi¹ca od daty nabycia psa, je¿eli podatku od
niego nie wp³aci³ za dany rok poprzedni w³aciciel.
§3
Rejestracjê psów oraz obliczanie i pobór podatku od
ich posiadania bêdzie prowadziæ Urz¹d Miasta w Redzie.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§5
Traci moc Uchwa³a Nr II/17/2002 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia stawek
podatku od posiadanych psów na terenie miasta Redy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego
2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
J. Madej

2699
UCHWA£A Nr XVI/163/2003
Rady Miejskiej Redy
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591. z pón. zm.) oraz art. 15 i art. 19 ust. 1 lit. a
oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
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z pón. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M. P. Nr 51, poz. 804) Rada Miejska Redy uchwala, co
nastêpuje;
§1
Uchwala siê stawkê dzienn¹ op³aty targowej za prowadzenie handlu na targowiskach:
1. Za sprzeda¿ ze stoiska, straganów, samochodów, namiotów:
a) artyku³ów spo¿ywczych, rolnych i lenych  8 z³,
b) artyku³ów przemys³owych i mieszanych  15 z³.
2. Za sprzeda¿ z rêki, kosza, wiadra, skrzynki:
a) artyku³ów spo¿ywczych, rolnych i lenych  3 z³,
b) artyku³ów przemys³owych i mieszanych  5 z³.
§2
1. Op³atê targow¹ pobiera inkasent.
2. Okrela siê, ¿e inkasentem do pobierania op³at targowych bêd¹ osoby daj¹ce rêkojmiê nale¿ytego sprawowania powierzonej funkcji, po z³o¿eniu zabezpieczenia
finansowego w wysokoci ustalonej w odrêbnej umowie.
3. Za pobrane op³aty targowe przyznaje siê inkasentowi
wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 20% pobranej
op³aty.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§4
Traci moc Uchwa³a Rady Miejskiej w Redzie Nr II/18/
2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. z pón. zm.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku 2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
J. Madej

2700
UCHWA£A Nr XVI/168/2003
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie ograniczenia u¿ywania materia³ów pirotechnicznych na terenie miasta Redy.
Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala,
co nastêpuje:
§1
Na terenie miasta Redy wprowadza siê zakaz u¿ywania materia³ów pirotechnicznych w miejscach publicznych.
§2
Zakaz u¿ywania materia³ów pirotechnicznych nie obowi¹zuje:

a) w dniu 31 grudnia i 1 stycznia ka¿dego roku,
b) okolicznociowo, po uzyskaniu ka¿dorazowego zezwolenia Burmistrza Miasta Redy.
§3
Naruszenie zakazu, okrelonego w § 1, podlega karze
wymierzonej w trybie i na zasadach okrelonych w prawie o wykroczeniach.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XVII/133/95 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie ograniczenia
u¿ywania materia³ów pirotechnicznych na terenie miasta
Redy.
§5
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od dnia jej og³oszenia w drodze obwieszczenia i obowi¹zuje od 1 grudnia 2003 r.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Madej

2701
UCHWA£A Nr XV/131/03
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200,
poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110,
poz. 1039, Nr 188, poz. 1840) i Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804) Rada Miejska
w Kwidzynie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,44 z³ od 1 m² powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  17,42 z³ od 1 m² powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,04 z³ od 1 m² powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,49 z³ od 1 m² powierzchni u¿ytkowej,
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e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego  3,26 z³ od 1 m²
powierzchni u¿ytkowej,
2) od budowli:
a) wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia
w wodê ludnoci i zbiorowego odprowadzania cieków  0,01% wartoci okrelonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,
b) pozosta³ych  2% wartoci okrelonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,
3) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  0,63 z³ od 1 m²
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,41 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  0,11 z³ od
1 m².
§2
Traci moc uchwa³a Nr III/31/2002 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomoci.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

2702
UCHWA£A Nr XV/132/03
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1594, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) art. 7,
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200,
poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110,
poz. 1039, Nr 188, poz. 1840) Rada Miejska w Kwidzynie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki lub ich czêci, a tak¿e grunty pod tymi budynkami lub ich czêci oddane do korzystania, przez Gmi-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nê Miejsk¹ Kwidzyn, za wyj¹tkiem gruntów oddanych
w u¿ytkowanie wieczyste,
2) grunty dzier¿awione od Gminy Miejskiej Kwidzyn,
3) budynki lub ich czêci, które w wyniku adaptacji dokonanej w roku 2000 i latach nastêpnych, s¹ wykorzystywane na cele zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
inn¹ ni¿ dzia³alnoæ handlowa, a które przed t¹ adaptacj¹ nie by³y zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
4) budynki lub ich czêci zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ handlowa, których budowa zosta³a zakoñczona w roku poprzedzaj¹cym rok powstania obowi¹zku podatkowego albo w roku poprzedzaj¹cym rok powstania obowi¹zku podatkowego rozpoczêto u¿ytkowanie budynku lub jego czêci przed
ostatecznym zakoñczeniem, z zastrze¿eniem postanowieñ § 2 pkt 2.
§2
1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt 3 przys³uguje
przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych liczonych
od daty wydania pozwolenia na u¿ytkowanie przez w³aciwy organ.
2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt 4 przys³uguje
przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych liczonych
od 1 stycznia roku nastêpuj¹cego po roku, w którym
wydano pozwolenie na u¿ytkowanie przez w³aciwy
organ.
3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt 3 i 4 obowi¹zuje
od miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym podatnik z³o¿y³ pisemne zawiadomienie Burmistrzowi
Miasta Kwidzyna o zaistnieniu okolicznoci uprawniaj¹cych do uzyskania zwolnienia.
4. Zwolnienie o którym mowa w § 1 pkt 3 i 4 dotyczy tak¿e budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
handlow¹ lub zajêtych na dzia³alnoæ handlow¹ w stosunku do których spe³nienie warunków okrelonych
w § 1 pkt 3 i 4 nast¹pi³o przed dat¹ 31.12.2002 r.
5. Warunkiem uzyskania zwolnienia dla podatnika bêd¹cego przedsiêbiorc¹ oprócz pozwolenia o którym
mowa w ust. 1 i 2, jest przed³o¿enie Burmistrzowi Miasta informacji dotycz¹cej:
1) wielkoci pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiêbiorcê w ci¹gu trzech kolejnych lat poprzedzaj¹cych dzieñ udzielenia pomocy od wszystkich uprawnionych organów,
2) przeznaczenia pomocy.
6. W terminie do 15 stycznia ka¿dego roku podatkowego
podatnik bêd¹cy przedsiêbiorc¹, korzystaj¹cy ze zwolnienia, zobowi¹zany jest przed³o¿yæ informacje okrelone w ust. 5 pkt 1 i 2 niniejszej uchwa³y.
7. W przypadku utraty warunków uprawniaj¹cych do
zwolnienia, podatnik jest zobowi¹zany powiadomiæ pisemnie Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty
wyst¹pienia okolicznoci powoduj¹cych utratê prawa
do zwolnienia.
8. Podatnik, o którym mowa w ust. 7 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesi¹ca, po którym wyst¹pi³y okolicznoci powoduj¹ce utratê prawa do zwolnienia.
9. Podatnik, który nie dope³ni³ obowi¹zku okrelonego w
ust. 5 traci prawo do zwolnienia od pocz¹tku roku podatkowego, w którym wyst¹pi³y okolicznoci powoduj¹ce utratê tego prawa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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10. Podatnik, który wprowadzi³ w b³¹d organ podatkowy
co do spe³nienia warunków uprawniaj¹cych do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za ca³y
okres przez jaki korzysta³ ze zwolnienia.
§3
1. Zwolnienia z podatku od nieruchomoci przewidziane
w niniejszej uchwale s¹ pomoc¹ publiczn¹ w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 z pón. zm.) i
wydanych na jej podstawie rozporz¹dzeñ.
2. Przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹
w transporcie, górnictwie wêgla, hutnictwie ¿elaza i stali
oraz przedsiêbiorcy, u których wartoæ pomocy ³¹cznie z wartoci¹ pomocy udzielonej przez wszystkie
uprawnione organy w okresie 3 kolejnych lat poprzedzaj¹cych dzieñ jej udzielenia przekracza równowartoæ 100 tysiêcy EURO mog¹ korzystaæ ze zwolnieñ
zawartych w niniejszej uchwale dopiero po uzyskaniu
przez Burmistrza Miasta Kwidzyna pozytywnej opinii
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
na zgodnoæ podstawy jej udzielenia z ustaw¹ o której
mowa w ust. 1.
§4
Trac¹ moc Uchwa³a Nr XXVII/259/2000 Rady Miejskiej
w Kwidzynie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci oraz Uchwa³a Nr III/
29/2002 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 9 grudnia
2002 r. o zmianie uchwa³y w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

2703
UCHWA£A Nr XV/133/03
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683,
Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188,
poz. 1840/, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia
31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych gra-

nic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M.P. Nr 51, poz. 804) i Obwieszczenie Ministra Finansów
z dnia 20 padziernika 2003 r. w sprawie stawek podatku
od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r.
(Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 83) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
520,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
720,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12
ton 880,00 z³
2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿
23 tony:
aa) o liczbie osi  dwie
930,00 z³
ab) o liczbie osi  trzy
1.340,00 z³
ac) o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.240,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony:
ba) o liczbie osi  trzy
1.340,00 z³
bb) o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.760,00 z³
3) od samochodów ciê¿arowych z systemem zawieszenia osi jezdnych innym ni¿ pneumatyczne lub
uznane za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿
23 tony:
aa) o liczbie osi  dwie
1.252,00 z³
ab) o liczbie osi  trzy
1.550,00 z³
ac) o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.400,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony:
ba) o liczbie osi  trzy
1.580,00 z³
bb) o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.453,00 z³
4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony a mniejszej ni¿ 12 ton 1.440,00 z³
5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿
36 ton:
aa) o liczbie osi dwie
1.414,00 z³
ab) o liczbie osi  trzy
1.250,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
ba) o liczbie osi  dwie
1.414,00 z³
bb) o liczbie osi  trzy
1.724,00 z³
6) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z systemem zawieszenia osi jezdnych innym ni¿
pneumatyczne lub uznane za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿
36 ton:
aa) o liczbie osi  dwie
1.938,00 z³
ab) o liczbie osi  trzy
1.724,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
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7)

8)

9)

10)

aa) o liczbie osi  dwie
1.938,00 z³
ab) o liczbie osi  trzy
2.550,00 z³
od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
210,00 z³
od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 36
ton:
aa) o liczbie osi  jedna
320,00 z³
ab) o liczbie osi  dwie
850,00 z³
ac) o liczbie osi  trzy
680,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
ba) o liczbie osi  dwie
1.150,00 z³
bb) o liczbie osi  trzy
950,00 z³
od przyczep lub naczep z systemem zawieszenia osi
jezdnych innym ni¿ pneumatyczne lub uznane za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 36 ton:
aa) o liczbie osi  jedna
562,00 z³
ab) o liczbie osi  dwie
1.292,00 z³
ac) o liczbie osi  trzy
944,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
ba) o liczbie osi  dwie
1.700,00 z³
bb) o liczbie osi  trzy
1.282,00 z³
od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
674,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.470,00 z³
§2

Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych po 2000 r. lub posiadaj¹cych katalizator
stawki podatku zmniejsza siê i okrela w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 tony a mniejszej ni¿
12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
470,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
670,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a mniejszej ni¿ 12 ton
830,00 z³
2) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony a mniejszej ni¿ 12 ton od 3,5 tony
a mniejszej ni¿ 12 ton
1.390,00 z³
3) 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
160,00 z³
4) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
624,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.420,00 z³
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr III/26/2002 z dnia
9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od
rodków transportowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

2704
UCHWA£A Nr XV/134/03
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie ustalania wysokoci stawek podatku od posiadanych psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
Dz.U z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) art. 14
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683,
Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188,
poz. 1840) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804) Rada Miejska w Kwidzynie
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Za posiadanie psa ustala siê stawkê podatku w wysokoci 36,00 z³.
2. Stawka podatku o której mowa w ust. 1 ulega obni¿eniu o 50% je¿eli posiadacz psa jest emerytem lub rencist¹.
3. Stawka, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 ulega obni¿eniu o 50%, je¿eli posiadacz psa przed up³ywem terminu p³atnoci tego podatku, przed³o¿y aktualne zawiadczenie o zaszczepieniu psa przeciwko wcieklinie.
4. W przypadku posiadania psa w danym roku kalendarzowym przez okres krótszy ni¿ 6 m-cy, stawka podatku, o której mowa w ust. 1, 2 i 3 ulega obni¿eniu o 50%.
§2
1. Podatek od posiadanych psów p³atny jest do 30 wrzenia, a w przypadku nabycia psa po tym terminie w ci¹gu 14 dni od dnia nabycia.
2. Podatek od posiadanych psów p³atny bêdzie na konto
Urzêdu Miejskiego.
§3
Traci moc uchwa³a Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalania wysokoci stawek podatku od posiadanych psów, zasad
ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§4

2706

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

UCHWA£A Nr XV/136/03
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 listopada 2003 r.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

2705
UCHWA£A Nr XV/135/03
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminny m (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568), art. 18 i 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr188, poz. 1840) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r.
w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804),
art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za wypis i wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz za wypis i wyrys ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna w wysokoci:
1) za 1 stronê formatu A 4  10,00 z³,
2) za 1 stronê formatu A 3  20,00 z³.
2. Op³ata o której mowa w ust. 1 nie mo¿e przekroczyæ
kwoty 190,00 z³.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie op³aty administracyjnej na 2003 r.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

w sprawie ustalenia wysokoci dziennych stawek i poboru op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 19
pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200,
poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110,
poz. 1039, Nr 188, poz. 1840) i Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804) Rada Miejska
w Kwidzynie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej za sprzeda¿ na targowiskach miejskich:
1) przy sprzeda¿y obnonej:
a) przy zajêciu powierzchni do 1 m2  4,00 z³,
b) za ka¿dy dodatkowy m2  5,50 z³,
2) przy sprzeda¿y ze stanowiska o wymiarach nie wiêkszych ni¿ 2 m x 1 m, dla:
a) kwiatów, warzyw, owoców i pozosta³ych produktów rolnych  7,50 z³,
b) pozosta³ych towarów  12,00 z³,
c) przy sprzeda¿y okrelonej w lit. a i b za ka¿dy dodatkowy m2 _ 6,00 z³,
3) przy sprzeda¿y ze sta³ego stanowiska zadaszonego
(straganu) o wymiarach nie wiêkszych ni¿ 2 m x 1 m,
dla:
a) kwiatów, warzyw, owoców i pozosta³ych produktów rolnych  9,00 z³,
b) pozosta³ych towarów  15,00 z³,
c) przy sprzeda¿y okrelonej w lit. a i b za ka¿dy dodatkowy m2  7,50 z³,
4) przy sprzeda¿y z pojazdów bez wzglêdu na rodzaj
sprzedawanego towaru:
a) z samochodu osobowego, dostawczego, platformy, wozu konnego, przyczepy samochodowej 
19,00 z³,
b) z samochodu ciê¿arowego o ³adownoci powy¿ej 3,5 tony  30,00 z³ ,
2. Ustala siê dzienn¹ stawkê w wysokoci 6,00 z³ za sprzeda¿ ze stanowisk handlowych na targowisku przy ul.
H. Ko³³¹taja.
3. Ustala siê wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej za sprzeda¿ na targowiskach miejskich z ustawionych w³asnych namiotów:
1) przy sprzeda¿y z namiotów o powierzchni do 9 m2 
27,00 z³,
2) przy sprzeda¿y z namiotów o powierzchni powy¿ej
9 m² do 15 m²  40,00 z³,
3) przy sprzeda¿y z namiotów o powierzchni powy¿ej
15 m2  wg stawek ustalonych w ust. 1 pkt 3, lit.c.
4. Ustala siê wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej za sprzeda¿ podczas imprez masowych organizowanych na terenie miasta Kwidzyna:
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1) na terenach rekreacyjnych nad rzek¹ Liw¹ zaznaczonych na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 oraz na terenach przy ul. Mi³osnej zaznaczonych na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 2:
a) stoisko handlowe  35,00 z³,
b) stoisko gastronomiczne  75,00 z³,
c) stoisko gastronomiczne z piwem  100,00 z³,
d) ma³e stoisko z art. spo¿ywczymi typu pra¿ona kukurydza, lody, wata cukrowa itp.  20,00 z³,
2) na stadionie miejskim:
a) stoisko handlowe  100,00 z³,
b) stoisko gastronomiczne  200,00 z³,
c) stoisko gastronomiczne z piwem  350,00 z³,
d) ma³e stoisko z art. spo¿ywczymi typu pra¿ona kukurydza, lody, wata cukrowa itp.  70,00 z³,
3) inne miejsca:
a) stoisko handlowe  80,00 z³,
b) stoisko gastronomiczne  150,00 z³,
c) stoisko gastronomiczne z piwem  250,00 z³,
d) ma³e stoisko z art. spo¿ywczymi typu pra¿ona kukurydza, lody, wata cukrowa itp.  50,00 z³.
§2
Maksymalna wysokoæ jednostkowej dziennej stawki
op³aty targowej okrelonej w § 1 nie mo¿e przekroczyæ
kwoty 579,32 z³.
§3
1. Op³ata targowa pobierana od emerytów i rencistów
sprzedaj¹cych wy³¹cznie owoce, kwiaty, warzywa oraz
u¿ywan¹ odzie¿ wynosi 50% stawki dziennej.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sta³ych stoisk zadaszonych na targowisku.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy targowiska przy ul. Ko³³¹taja.
4. W przypadku sprzeda¿y z pojazdu i równoczenie z
dodatkowo wystawionego stoiska lub straganu, sprzedaj¹cy uiszcza nale¿noæ oddzielnie za pojazd oraz oddzielnie za stoisko lub stragan.
§4
1. Inkasentem bêdzie Zak³ad Bud¿etowy ds. Infrastruktury Miejskiej.
2. Z tytu³u poboru op³aty targowej inkasent otrzymywaæ
bêdzie prowizjê w wysokoci 45% zainkasowanej kwoty.
3. Inkasent pobran¹ op³atê targow¹ wp³aca³ bêdzie na
rachunek bud¿etu gminy do dnia 10-go nastêpnego
miesi¹ca za miesi¹c poprzedni.
§5
Trac¹ moc Uchwa³a Nr III/28/2002 Rady Miejskiej w
Kwidzynie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia
wysokoci dziennych stawek i poboru op³aty targowej
oraz Uchwa³a Nr VII/73/2003 Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o zmianie uchwa³y w sprawie
ustalenia wysokoci dziennych stawek i poboru op³aty
targowej
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

2707
UCHWA£A Nr XII/56/2003
Rady Gminy w Smêtowie Granicznym
z dnia 27 listopada r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2004 rok
na obszarze gminy Smêtowo Graniczne
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108,
poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy
w Smêtowie Granicznym uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta ustalon¹ na podstawie komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2003 r. w sprawie
redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2003 r. (M.P. Nr 49, poz. 771) z kwoty 34,57
za 1 q do kwoty 32,00 z³ za 1q.
2. Kwotê okrelon¹ w ust. 1 przyjmuje siê jako podstawê
do obliczenia podatku rolnego na rok 2004.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2004 rok.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Smêtowie Granicznym
W. O³owski

2708
UCHWA£A Nr XII/57/2003
Rady Gminy w Smêtowie Granicznym
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art.7 ust. 3,art. 14, art. 18
i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón.
zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm. ) Rada Gminy
Smêtowie Granicznym uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci w skali rocznej:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,39 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  11,60 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
 wykorzystywanych na magazyny skupu zbó¿ i ¿ywca  9,30 z³,
 od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  4,44 z³,
3) od pozosta³ych budynków, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacjê po¿ytku publicznego 
3,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
4) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielenia wiadczeñ zdrowotnych  2,50 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budowli 2% wartoci,
6) od 1 m2 powierzchni gruntów
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,44 z³,
b) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacjê po¿ytku publicznego  0,06 z³,
7) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne  2,34 z³.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci lub ich czêci stanowi¹ce mienie komunalne gminy lub s³u¿¹ce dzia³alnoci, której obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na gminie oraz nieruchomoci lub ich czêci bêd¹ce w u¿ytkowaniu publicznych
zak³adów opieki zdrowotnej,
2) budynki gospodarcze w nieruchomociach powsta³ych
z gospodarstw rolnych przekazanych na Skarb Pañstwa,
3) budynki gospodarcze po³o¿one na gruntach gospodarstw rolnych, w których nie jest prowadzona dzia³alnoæ gospodarcza i nie s¹ wykorzystane do dzia³alnoci rolniczej,
4) grunty zajête pod osadniki gnilne i szamba zwi¹zane
ze zbiorcz¹ sieci¹ kanalizacyjn¹,
5) grunty w gospodarstwach rolnych sklasyfikowane w
ewidencji gruntów jako drogi i tereny komunikacyjne.
§3
1. Podatki p³atne w formie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego od osób fizycznych pobiera siê w drodze inkasa przez so³tysów.
2. Niezale¿nie od ustaleñ okrelonych w ust. 1 osoby fizyczne mog¹ p³aciæ zobowi¹zanie pieniê¿ne na rachunek Urzêdu Gminy w Smêtowie Granicznym
w Banku Spó³dzielczym Smêtowo Gr. Nr 19 8343 0008
0000 0244 2000 0003.
§4
1. Ustala siê wysokoæ stawek podatku od posiadanych
psów w kwocie 28,00 z³ za ka¿dego psa rocznie.
2. Podatek od posiadania psów wp³aca siê z góry bez
wezwania do dnia 15 marca.
3. Dozorcy i stra¿nicy mienia, którym pies jest potrzebny

do wykonywania pracy, s¹ zwolnieni z podatku od posiadania jednego psa.
§5
1. Wprowadza siê op³atê targow¹ od sprzeda¿y w miejscach publicznych.
2. Op³atê targow¹ pobiera siê niezale¿nie od nale¿noci
przewidzianych w odrêbnych przepisach za korzystanie z urz¹dzeñ targowych.
3. Op³atê targow¹ ustala siê w wysokoci 12,00 z³ za ka¿dy dzieñ, w którym dokonuje siê sprzeda¿y lub w wysokoci 85,00 z³ jako abonament miesiêczny.
4. Inkasentami op³aty targowej s¹ wyznaczeni imiennie
przez Wójta Gminy osoby upowa¿nione do inkasa.
§6
Ustala siê w gminie Smêtowo Graniczne op³atê administracyjn¹ w wysokoci:
 30,00 z³ za sporz¹dzenie testamentu,
 50,00 z³ za wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê gotówk¹ w Banku
Spó³dzielczym Smêtowo Gr. za pokwitowaniem.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od roku podatkowego 2004.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Smêtowie Granicznym
W. O³owski

2709
UCHWA£A Nr XII/58/2003
Rady Gminy w Smêtowie Granicznym
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) i art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada
Gminy w Smêtowie Granicznym uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych na rok 2004 dla Gminy Smêtowo Graniczne.
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
461,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
630,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
744,00 z³
2. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) o liczbie osi: dwie
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿
14 ton
1.100,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 14 ton
1.252,00 z³
b) o liczbie osi: trzy
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿
23 ton
1.100,00 z³
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 równej lub wy¿szej ni¿ 23 ton
1.580,00 z³
c) o liczbie osi: cztery i wiêcej
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿
25 ton
1.100,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton, a mniejszej ni¿
29 ton
1.660,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton
2.452,80 z³
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
461,00 z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
630,00 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
744,00 z³
d) o liczbie osi: dwie
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejsze ni¿ 31 ton
1.700,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton
1.937,76 z³
e) o liczbie osi: trzy
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿
40 ton
1.730,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton
2.548,65 z³
4. Od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
210,00 z³
b) o liczbie osi: jedna
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 25 ton
320,00 z³
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 25 ton
570,00 z³
c) o liczbie osi: dwie
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 38 ton
1.300,00 z³
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 38 ton
1.700,00 z³
d) o liczbie osi: trzy
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 38 ton
950,00 z³
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 38 ton
1.300,00 z³
5. Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
578,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.269,00 z³
§2
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb jednostek Gminy i stanowi¹ce ich w³asnoæ.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr III/12/2002 Rady Gminy w Smêtowie Granicznym z dnia 14 grudnia 2002 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Smêtowie Granicznym
W. O³owski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2710
UCHWA£A Nr XII/62/2003
Rady Gminy w Smêtowie Granicznym
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych
podatków: od nieruchomoci.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1994 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 9, poz. 84 oraz Nr 200, poz. 1683 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. u. Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.) Rada Gminy w Smêtowie Granicznym uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzory formularzy i deklaracji do stosowania
na potrzeby podatku od nieruchomoci.
§2
Wzory formularzy stanowi¹ za³¹czniki do niniejszej
uchwa³y:
 na podatek od nieruchomoci informacja za³¹cznik
Nr 1*,
 deklaracja za³¹cznik Nr 2*.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od roku podatkowego
2004.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Smêtowie Granicznym
W. O³owski

2711
UCHWA£A Nr XII/61/2003
Rady Gminy w Smêtowie Granicznym
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za korzystanie
z Przedszkola Samorz¹dowego w Smêtowie Granicznym.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 2
pkt 2 i art. 6 ustawy z dnia 07 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) Rada
Gminy w Smêtowie Granicznym uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³atê za przedszkole dla korzystaj¹cych z
pe³nego wy¿ywienia dziennego:
 od 1 stycznia 2004 r. w wysokoci 100,00 (s³ownie:
sto z³otych) miesiêcznie
2. Op³ata, o której mowa w ust. 1 obejmuje koszty przyrz¹dzania posi³ków oraz koszty zajêæ opiekuñczo- wychowawczych realizowanych w zakresie i w wymiarze
przekraczaj¹cym ustalone minimum programowe wychowania przedszkolnego.
§2
Niezale¿nie od op³aty, o której mowa w § 1 korzystaj¹* Za³¹czników Nr 1-2 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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cy z wy¿ywienia ponosz¹ koszty wsadu surowca zu¿ytego do sporz¹dzenia posi³ków.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr III/15/2002 Rady Gminy w Smêtowie Granicznym z dnia 14 grudnia 2002 r. w sprawie
ustalenia wysokoci op³at za korzystanie z Przedszkola
Samorz¹dowego w Smêtowie Granicznym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 01 stycznia 2004 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Smêtowie Granicznym
W. O³owski

2712
UCHWA£A Nr VIII/51/03
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia ceny ¿yta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r.Dz. U.Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) ,w zwi¹zku z art. 6 ust. 3 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym/tj. z 1993 r.
Dz.U Nr 94 poz. 431 z pón. zm.) Rada Gminy w Starym
Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2003 r. okrelon¹ w Komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika
2003 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres trzech
pierwszych kwarta ³ów 2003 r. (M. P. Nr 49 poz. 771) obni¿a siê z kwoty 34,57 z³ za 1 q na kwotê 33,45 z³ za 1 q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoñ.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego
2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida

2713
UCHWA£A Nr VIII/52/03
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia ceny drewna jako podstawy naliczania podatku lenego na 2004 r.

Poz. 2711, 2712, 2713, 2714

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 pa¿dziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200
poz. 1682 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
rednia cena sprzeda¿y drewna obliczona wed³ug redniej ceny drewna uzyskanej przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwarta³y roku 2003 okrelona w Komunikacie
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 20 padziernika 2003 (Monitor Polski Nr 50 poz. 787) wynosi
107,70 za 1 m3.
Ustala siê dla celów podatkowych cenê 107,70 za 1 m3.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
w Starym Dzierzgoniu.
§3
Traci moc uchwa³a Nr II/16/02 Rady Gminy w Starym
Dzierzgoniu z dnia 9 grudnia 2002 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego
2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida

2714
UCHWA£A Nr VIII/53/03
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj.
Dz. U. z 2002 r.Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) ,oraz art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z pón. zm.)
Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od budynków lub ich czêci:
a) od budynków mieszkalnych od 1m 2 powierzchni
u¿ytkowej: 0,46.z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 14,00 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni: 6,00 z³,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od
1 m2 powierzchni u¿ytkowe j: 3,00 z³,
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e) od pozosta³ych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:5,50 z³,
f) od budowli  2% ich wartoci.
2. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,56 z³,
b) pod jeziorami zajêtymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni:
3,41 z³,
c) od pozosta³ych od 1 m2 powierzchni: 0,20 z³.
§2
1. Obni¿a siê o 50% stawkê podatku od nieruchomoci
od gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów
i budynków jako u¿ytki rolne, wymienionych w § 1,
ust. 2, lit. ,,c uchwa³y, bêd¹cych w³asnoci¹ emerytów i rencistów, oraz tych samych gruntów pochodz¹cych z zasobu Agencji Nieruchomoci Rolnych z wyj¹tkiem dzia³ek rekreacyjnych.
2. Obni¿a siê o 50% stawki podatku od nieruchomoci
od budynków gospodarczych wymienionych w § 1,
ust. 1 lit. ,,e uchwa³y, bêd¹cych w³asnoci¹ emerytów i rencistów, oraz budynków gospodarczych pochodz¹cych z zasobu Agencji Nieruchomoci Rolnych za
wyj¹tkiem budynków posadowionych na dzia³kach rekreacyjnych.
§3
Traci moc uchwa³a Nr II/13/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci
na 2003 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego
2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida

2715
UCHWA£A Nr VIII/54/03
Rady Gminy Stary Dzierzgoñ
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142.
poz. 1591 z pó¿. zm.) oraz art. 10, ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych
na rok 2004 obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Stary
Dzierzgoñ w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
500,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
700,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
900,00 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton
1.200,00 z³
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton
1.577,00 z³
c) od 25 ton do poni¿ej 29 ton
1.654,00 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton
2.453,00 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:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
700,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
800,00 z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
900,00 z³
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:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton
1.000,00 z³
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton
1.200,00 z³
c) od 25 ton do 36 ton w³acznie
1.723,00 z³
d) powy¿ej 36 ton
2.549,00 z³
5. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna 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
600,00 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:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton
600,00 z³
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton
943,00 z³
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie
1.200,00 z³
d) powy¿ej 36 ton
1.500,00 z³
7. Autobusy w zale¿noci od liczby miejsc:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
1.200,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.500,00 z³
2. Obni¿a siê stawki podatku od rodków transportowych
dla pojazdów o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 7
uchwa³y:
a) o 10% dla rodków transportowych których wiek
nie przekracza 5 lat,
b) o 10% gdy rodek transportowy jest wyposa¿ony
w katalizator spalin.
§2
Traci moc uchwa³a Nr II/15/02 Rady Gminy Stary Dzierzgoñ z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od rodków transportowych na 2003 rok.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoñ.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego
2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2716, 2717, 2718
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2716

2717

UCHWA£A Nr VIII/55/03
Rady Gminy Stary Dzierzgoñ
z dnia 25 listopada 2003 r.

UCHWA£A Nr XI/70/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 29 padziernika 2003 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania
psów, terminów p³atnoci i sposobów jego poboru w
roku 2004.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr V/35/2003 Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie
Statutu Gminy Nowa Wie Lêborska.

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142,poz. 1591 z pón. zm.) i art. 13 i 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 z pó. zm.) Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Nowa
Wie Lêborska uchwala, co nastêpuje:

§1
Ustala siê roczne stawki podatku od posiadania psów
w wysokoci:
1. od pierwszego i nastêpnego psa. 26.00 z³.
§2
Stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych nie pobiera siê podatku:
1. Z tytu³u posiadania psów bêd¹cych pomoc¹ dla
osób niepe³nosprawnych (niewidomych, g³uchoniemych, i niedo³ê¿nych).
2. Od osób powy¿ej 65 lat prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwo domowe  od jednego psa.
3. Z tytu³u posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych po dwa psy na ka¿de gospodarstwo.
§3
Podatek jest p³atny z góry, bez wezwania, w terminie
do dnia 30 czerwca 2004 r. w kasie Urzêdu Gminy b¹d
na rachunek Urzêdu Gminy w Banku Spó³dzielczym w
Suszu O/Stary Dzierzgoñ. Obowi¹zek ci¹¿y na osobach
fizycznych posiadaj¹cych psy.
§4
W przypadku nabycia psa w ci¹gu roku podatek nale¿y uiciæ w ci¹gu 14 dni od daty powstania obowi¹zku
podatkowego, natomiast nabycie psa w II pó³roczu powoduje koniecznoæ uiszczenia bez wezwania po³owy
podatku rocznego, w kasie Urzêdu Gminy w Starym
Dzierzgoniu
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoñ.
§6
Traci moc uchwa³a Nr II/17/02 Rady Gminy w Starym
Dzierzgoniu z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia
podatku od posiadania psów.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego
2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida

§1
W Statucie Gminy Nowa Wie Lêborska, stanowi¹cym
za³¹cznik do uchwa³y Nr V/35/2003 z dnia 18 lutego 2003 r.
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska z dnia 18 lutego 2003 r.
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 11 ust. 1 po pkt 17 dodaje siê pkt 18 o brzmieniu:
18) Obliwice
2. § 122 otrzymuje brzmienie:
Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na podstawie mianowania s¹
osoby zajmuj¹ce kierownicze stanowiska Urzêdu
Gminy oraz osoba zajmuj¹ca stanowisko ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i dzia³alnoci
gospodarczej
§2
Pozosta³e postanowienia uchwa³y Rady Gminy Nowa
Wie Lêborska Nr V/35/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. nie
ulegaj¹ zmianie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

2718
UCHWA£A Nr XII/120/03
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 22 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi w rejonie ulic Bytowskiej, Lenej i Winiowej w Chojnicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowêmieszkaniow¹ i us³ugi
w rejonie ulic Bytowskiej, Lenej i Winiowej w Chojnicach w granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y, zwany dalej planem.
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Poz. 2718
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2

Plan o którym mowa w §§ 1 obejmuje teren po³o¿ony
w rejonie ulic: Bytowskiej, Winiowej, i Lenej w Chojnicach.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu, o którym mowa w §§ 1
s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczone na rysunku planu symbolami MN,
2) tereny zabudowy mieszkalno-us³ugowej oznaczone
na rysunku planu symbolami MN/U,
3) tereny zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolami U/MN,
4) tereny zabudowy us³ugowej oznaczone na rysunku
planu symbolami U/ZP,
5) teren us³ug owiaty oraz (lub) us³ug sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem US/UO
przeznaczony na realizacjê celów publicznych,
6) teren us³ug kocielnych oznaczony symbolem UK,
7) tereny zieleni oznaczone na rysunku planu symbolami ZP przeznaczone na realizacjê celów publicznych,
8) teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych oznaczony na
rysunku planu symbolem EE,
9) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu
symbolami KG, KL, KD, KX, KXX, (tereny komunikacji wydzielone ci¹g³¹ lini¹ rozgraniczaj¹c¹ przeznacza siê na realizacjê celów publicznych).

3.

§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1000, stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹:
1) granica opracowania i uchwalenia planu,
2) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania  cile okrelone.

4.

§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwa³y, zawarte
w § 6-12,
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê Rady Miejskiej w Chojnicach,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenu

5.

6.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) wysokoæ zabudowy do II kondygnacji (ew. z poddaszem u¿ytkowym),
2) istniej¹ca na terenach 6 MN i 13 MN zabudowa mo¿e
podlegaæ wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz
zmianie sposobu u¿ytkowania budynków pod warunkiem utrzymania wymienionego w ust. 1 przeznaczenia terenu,
3) powierzchnia ekologicznie czynna min. 20% powierzchni terenu poszczególnych dzia³ek,
4) linie zabudowy nie mog¹ wykraczaæ w stronê ulicy
poza linie pokazane na rysunku planu (z wyj¹tkiem
np. wykuszy, okapów itp.),
5) na poszczególnych posesjach zapewniæ miejsca do
przechowywania samochodów osobowych (min 1
miejsce postojowe na jedn¹ dzia³kê + stanowisko
dla przyjezdnych),
6) pomiêdzy projektowan¹ zabudow¹ mieszkaniow¹ a
terenami komunikacji i us³ug zaleca siê stosowaæ
pasy zieleni izolacyjnej,
7) dopuszcza siê obiekty us³ugowe o charakterze nieuci¹¿liwym (zgodnie §§ 12, pkt 11 i pkt 12 niniejszej
uchwa³y),
8) dla jednostki 6 MN i 6a MN nale¿y zachowaæ strefê
ochronn¹ od linii elektroenergetycznej zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami (orientacyjna strefa wyznaczona na rysunku planu po oko³o 20,0 m od osi linii
(zgodnie z §§ 12 pkt 10 niniejszej uchwa³y),
9) na terenie 29 MN wydzieliæ ci¹gi piesze KXX o szerokoci ok. 5,0 m stanowi¹ce przed³u¿enie ci¹gów
KXX z terenu 36 MN (orientacyjny przebieg pokazano na rysunku planu).
Na terenie 6 MN istnieje mo¿liwoæ podzia³u dzia³ki nr
2343/6 na dzia³ki  na rysunku planu pokazano orientacyjny podzia³ (KX  droga pieszo jezdna o szer. min.
5,0 m zakoñczona placem do zawracania 12,5 x 12,5 m).
Na terenie 13 MN w przypadku dodatkowego podzia³u
terenu na dzia³ki nale¿y:
1) wydzieliæ teren zabudowy mieszkaniowej MN (jak
na rysunku planu),
2) wydzieliæ ulicê dojazdow¹ KD o szerokoci min.
10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych zakoñczon¹ placem do zawracania o wymiarach 12,5x12,5 m (jak
na rysunku planu),
3) wprowadziæ linie zabudowy jak na rysunku planu.
Na terenie 18 MN w przypadku dodatkowego podzia³u
terenu na dzia³ki nale¿y:
1) wydzieliæ ci¹g pieszo-jezdny KX (od ulicy 26 KD
wzd³u¿ przebiegu ci¹gu pieszo  rowerowego 19
KXX  jak na rysunku planu) o szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych min. 5,0 zakoñczony placem do
zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5 m, (³¹czna szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu 19 KXX
oraz pieszo-jezdni KX  ok. 10,0 m),
2) wprowadziæ linie zabudowy jak na rysunku planu.
Na terenach o których mowa w ust. 1 zalecana powierzchnia dzia³ek przy zabudowie wolnostoj¹cej min.
800 m2 przy szerokoci dzia³ki min. 20,0m.

§6

§7

1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami
5 MN, 6 MN, 6a MN, 13 MN, 14 MN, 17 MN, 18 MN,
21 MN, 23 MN, 30 MN, 36a MN, 36c MN, 36g MN.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1. Wyznacza siê tereny zabudowy:
1) us³ugowej i mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolami 1 U/MN, 2 U/MN, 8 U/MN, 32 U/MN,
38 U/MN, 39 U/MN,
2) mieszkalno-us³ugowej oznaczone na rysunku planu
symbolami 10 MN/U, 12 MN/U.
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2. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) wysokoæ zabudowy do II kondygnacji (ew. poddasze u¿ytkowe),
2) powierzchnia ekologicznie czynna min. 20% powierzchni terenu poszczególnych dzia³ek,
3) us³ugi o charakterze nieuci¹¿liwym dla mieszkañców
(zgodnie § 12, pkt 11 i pkt 12 niniejszej uchwa³y),
4) zapewniæ odpowiedni¹ liczbê miejsc parkingowych
w zale¿noci od rodzaju us³ug,
5) istniej¹ca na terenach 8 U/MN, 10 MN/U i 12 MN/U
zabudowa mo¿e podlegaæ wymianie, rozbudowie
i przebudowie oraz zmianie sposobu u¿ytkowania
budynków pod warunkiem utrzymania wymienionego w ust. 1 przeznaczenia terenu,
6) Na terenie 8 U/MN nale¿y zachowaæ orientacyjn¹
strefê ochronn¹ od linii elektroenergetycznej WN po
ok. 20,0 m od osi linii (zgodnie z § 12, pkt 10 niniejszej uchwa³y).
3. Na terenie 2 U/MN dojazd do nowo wydzielonych dzia³ek z ulicy 3a KD i ulicy 3 KD.
4. Na terenie 10 MN/U dojazd do nowo wydzielonych
dzia³ek od ulicy 15KD oraz ulicy KD (orientacyjny podzia³ pokazano na rysunku planu).
5. Na terenach 38 U/MN i 39 U/MN przy granicy s¹siaduj¹cej ze szpitalem nale¿y wprowadziæ pas zieleni izolacyjnej wysokiej i redniej o szerokoci min. 5,0 m (pas
zieleni zaprojektowaæ ju¿ na etapie projektów zagospodarowania poszczególnych dzia³ek).
6. Dojazd do terenu 1 U/MN od ulicy KL (ul. Dêbowa).
§8
1. Wyznacza siê tereny zabudowy us³ugowej oznaczone
na rysunku planu symbolami:
1) 20 UO/US  teren us³ug owiaty oraz sportu i rekreacji,
2) 33 UK  teren us³ug-kocielnych,
3) 26 U/ZP  teren us³ug w zieleni
2. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) wysokoæ zabudowy do II kondygnacji, z dopuszczeniem zabudowy wy¿szej (np. koció³ 33 UK, lub
inne charakterystyczne budowle, budynki dzia³ek
naro¿nych pe³ni¹ce rolê dominant itp.),
2) istniej¹ca na terenie 33 UK zabudowa mo¿e podlegaæ wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu u¿ytkowania budynków pod warunkiem
utrzymania wymienionego w ust. 1 przeznaczenia
terenu,
3) zapewniæ odpowiedni¹ liczbê miejsc parkingowych
we w³asnym terenie w zale¿noci od rodzaju us³ugi,
4) nale¿y wprowadziæ min. 30% poszczególnych dzia³ek jako powierzchniê ekologicznie czynn¹ (trawniki, zieleñce, zakrzewienia zadrzewienia),
5) w zagospodarowaniu terenu 26 U/ZP nale¿y przewidzieæ przejcia piesze o szerokoci oko³o 3,0 m
stanowi¹ce po³¹czenie 19 KXX z 24 KXX oraz 24 KXX
z 27 KD.
3. Us³ugi o charakterze nieuci¹¿liwym (zgodnie z §§ 12,
pkt 11 i pkt 12 niniejszej uchwa³y) dla s¹siedniej zabudowy mieszkaniowej.
4. Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza siê
obiekty ma³ej architektury,
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 dopuszcza

siê zabudowê mieszkaniow¹ dla w³aciciela pod warunkiem spe³nienia wymogów zawartych w § 12, pkt 11
i pkt 12 niniejszej uchwa³y,
§9
1. Wyznacza siê tereny przeznaczone pod zieleñ oznaczone na rysunku planu symbolami 37 ZP, 42 ZP.
2. Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza siê
lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej oraz wprowadzenie cie¿ek spacerowych, owietlenia, obiektów
ma³ej architektury, itp.
3. Na terenie 42 ZP od strony ulicy 41 KD dopuszcza siê
lokalizacjê miejsc parkingowych w zieleni.
4. Dopuszcza siê w³¹czenie terenu 37 ZP do s¹siednich
terenów zabudowy mieszkaniowej jako teren zieleni lub
w miarê potrzeb jako rezerwa pod rozwi¹zania komunikacyjne.
§ 10
Wyznacza siê teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych
oznaczony na rysunku planu symbolem 25 EE.
§ 11
Wyznacza siê tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) 3 KD, 3a KD, 14a KD, 22 KD, 36b KD, 36d KD,  ulice
dojazdowe zakoñczone placem do zawracania o nastêpuj¹cych parametrach:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m,
b) szerokoæ pasa ruchu 2,5 m,
c) jezdnia szerokoci 5,0 m,
d) plac do zawracania o wymiarach ok. 20,0 m x 20,0
m,
e) chodniki obustronne, o szerokoci po 2,0 m,
2) 15 KD  ulica dojazdowa o nastêpuj¹cych parametrach:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 11,0 m,
b) szerokoæ pasa ruchu 2,5 m,
c) jezdnia szerokoci 5,0 m,
d) chodniki obustronne, o szerokoci po 2,0 m,
e) cie¿ka dla rowerów szerokoci 2,0 m,
f) w przypadku zakoñczenia ulicy przy ci¹gu 11 KXX
wykonaæ plac do zawracania o wymiarach min.
12,5 m x 12,5 m, (w przypadku dodatkowego
podzia³u na dzia³ki terenu 10 MN/U plac do zawracania wykonaæ na zakoñczeniu doprowadzonej tam drogi KD  linia przerywana na rysunku
planu).
3) 16 KD  ulica dojazdowa o nastêpuj¹cych parametrach:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 12,0 m,
b) szerokoæ pasa ruchu 3,0 m,
c) jezdnia szerokoci 6,0 m,
d) chodniki obustronne, o szerokoci po 2,0 m,
4) 27 KD, 31 KD  ulice dojazdowe zakoñczone placem
do zawracania o nastêpuj¹cych parametrach:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 11,0 m,
b) szerokoæ pasa ruchu 2,5 m,
c) jezdnia szerokoci 5,0 m,
d) chodniki obustronne o szerokoci po 2,0 m,
e) plac do zawracania o wymiarach ok. 20,0 m x 20,0
m,
f) cie¿ka dla rowerów szerokoci 2,0 m,
5) 35 KD  ulica dojazdowa:
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6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15,0 m,
b) szerokoæ pasa ruchu 2,5 m,
c) jezdnia szerokoci 5,0 m,
d) chodnik jednostronny, o szerokoci 2,0 m,
e) nale¿y wydzieliæ miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
36f KD  ulica dojazdowa o nastêpuj¹cych parametrach:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m,
b) szerokoæ pasa ruchu 2,5 m,
c) jezdnia szerokoci 5,0 m,
d) chodniki obustronne, o szerokoci po 2,0 m,
9 KL  ulica lokalna o nastêpuj¹cych parametrach:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 16,0 m  21,0
m (szerokoæ wynika z istniej¹cego podzia³u geodez.),
b) szerokoæ pasa ruchu min. 3,0 m,
c) jezdnia szerokoci 6,0  9,0 m,
d) chodniki obustronne o szerokoci po 2,0 m,
e) cie¿ka dla rowerów szerokoci 2,0 m.
40 KL  ulica lokalna o nastêpuj¹cych parametrach:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 12,0 m
b) szerokoæ pasa ruchu 3,0 m,
c) jezdnia szerokoci 6,0 m
d) chodniki obustronne o szerokoci po 2,0 m,
41 KD  ulica dojazdowa o nastêpuj¹cych parametrach:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ok. 14,0 m,
b) szerokoæ pasa ruchu min. 3,0 m,
c) jezdnia szerokoci min. 6,0 m,
d) chodniki dwustronne szerokoci 2,0 m,
e) cie¿ka dla rowerów szerokoci 2,0 m,
43 KL  ulica lokalna o nastêpuj¹cych parametrach:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ok. 12,0 m
b) szerokoæ pasa ruchu 3,0 m,
c) jezdnia szerokoci 5,0 m (uspokojenie ruchu)
d) chodnik jednostronny o szerokoci 2,0 m,
e) cie¿ka dla rowerów szerokoci 2,0 m,
pasy terenów oznaczone na rysunku planu symbolami 44 KG i 45 KG przeznaczone na poszerzenie istniej¹cej ulicy (ul. Bytowska).
ci¹gi pieszo  rowerowe oznaczone na rysunku planu
symbolami 3b KXX, 4 KXX, 7 KXX 11 KXX, 16a KXX
19 KXX, 28 KXX, 31a KXX,31b KXX, 31c KXX, 34 KXX,
 o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 5,0 m,
(ci¹g pieszy  min. 2,0 m, ci¹g rowerowy  min. 2,0
m (zaleca siê zró¿nicowaæ nawierzchnie obu ci¹gów),
ci¹g pieszy o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
3,0 m oznaczony na rysunku planu symbolem 24 KXX.
Rozdzia³ 3
Zasady obs³ugi infrastrukturalnej
§ 12

Uchwala siê ustalenia ogólne dla ca³ego obszaru objêtego planem o nastêpuj¹cej treci:
1) zaopatrzenie w wodê projektowanych obiektów
z miejskiej sieci wodoci¹gowej na zasadach ustalonych przez zarz¹dcê sieci,
2) odprowadzenie cieków do kanalizacji sanitarnej,
3) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg
i parkingów przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ podczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym

4)
5)
6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)
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spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach,
zaopatrzenie w gaz z sieci gazowniczej na zasadach
ustalonych przez zarz¹dcêsieci;
ogrzewanie z zastosowaniem paliw ekologicznych (np
energia elektryczna, ogrzewanie gazowe lub olejowe),
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cych
(poza terenem opracowania) oraz z projektowanej
stacji transformatorowej (projektowana stacja zlokalizowana na terenie 25 EE),
usuwanie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug
grup asortymentowych winno byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; na ka¿dej
dzia³ce lub jednostce urbanistycznej stanowi¹cej w³asnoæ jednego inwestora nale¿y wyznaczyæ m i e j sca do gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹
ich ³atwego wywozu na teren przeznaczony do ich
gromadzenia lub utylizacji,
w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekt zabytkowy prace nale¿y
wstrzymaæ do momentu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla
potrzeb OC,
wyznacza siê na rysunku planu w planie tymczasow¹
orientacyjn¹ strefê ochronn¹ dla linii WN  po ok. 20,0
m od osi linii, któr¹ zaleca siê stopniowo likwidowaæ
(poprzez np. jej skablowanie); lokalizacja obiektów
kubaturowych, cie¿ek rowerowych i przejæ pieszych
w strefie wymaga uzgodnienia z Zak³adem Energetycznym,
uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
us³ugow¹ nie mog¹ przekraczaæ linii rozgraniczaj¹cych wydzielaj¹cych teren us³ugi; dzia³alnoæ ta nie
mo¿e równie¿ powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji
mieszkaniowej na dzia³ce w³asnej inwestora,
wszystkie obiekty mieszkalne oraz pomieszczenia
przeznaczone na sta³y pobyt ludzi znajduj¹ce siê w
zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winny
posiadaæ techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
na terenach przylegaj¹cych do ci¹gów komunikacyjnych o najwiêkszym natê¿eniu ruchu (w szczególnoci do ulicy Bytowskiej oraz ulicy Lenej) zaleca siê
zastosowaæ pasy zieleni izolacyjnej wysokiej i redniej,
wszelkie zamierzenia inwestycyjne, które bêd¹ kolidowa³y ze stref¹ ochronn¹ kabli telekom. miêdzymiastowych (orientacyjny zasiêg strefy na rysunku planu) nale¿y uzgodniæ na etapie projektu technicznego
z Zak³adem Radiokomunikacji i Teletransmisji w Gdañsku  Rejon w Toruniu,
w miarê potrzeb do projektu budowlanego nale¿y
wykonaæ szczegó³owe badania warunków posadowienia obiektów w formie dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej lub geotechnicznej.
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§ 13

Uchwala siê dla terenu objêtego planem 30% jednorazow¹ op³atê z tytu³u wzrostuwartoci nieruchomoci.
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§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 15
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski

2719
UCHWA£A Nr XIX/115/03
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz stawki podatku od posiadania psów
na 2004 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. z 2001 r.- Dz. U. 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.) w zwi¹zku z Obwieszczeniem
Ministra Finansów w sprawie wysokoci górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P.
Nr 51 poz. 804 z 2003 r.) Rada Miasta Kocierzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala:

nego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2
powierzchni  0,20 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.
§5
O nabyciu lub zbyciu psa nale¿y powiadomiæ tutejszy
Urz¹d w ci¹gu 14 dni.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

§1
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Ustala siê wysokoæ podatku od nieruchomoci:
Od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,52 z³.
Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  16,20 z³.
Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,49 z³.
Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  8,11 z³.
Od pozosta³ych budynków lub ich czêci w tym równie¿ zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,82 z³.
Od budowli okrelonych w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3-7 w/w ustawy  2%.
Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ bez wzglêdu na sposób ich zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni  0,63 z³.
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 hektara powierzchni  3,41 z³.
c) pozosta³ych w tym równie¿ zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicz-

2720
UCHWA£A Nr XIX/116/03
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 26 listopada 2003 r.
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.) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (MP Nr 51 poz. 804 z 2003 r.) Rada Miasta
Kocierzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala:
§1
W § 1 w pkt 3 w/w uchwa³y kwotê 575,86 zastêpuje siê
kwot¹ 579,32 z³.
§2
Stawki op³aty targowej okrelone w za³¹czniku Nr 1*
do uchwa³y Rady Miasta Kocierzyna Nr IV/15/02 z dnia
18 grudnia 2002 r. s¹ obowi¹zuj¹cymi stawkami op³at
w 2004 r.
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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§3

§2

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

2721
UCHWA£A Nr XIX/117/03
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr IV/20/02 z dnia 18 grudnia 2002 r. 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.  z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.), art. 6, ust. 9 pkt 1 i ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm). Rada Miasta
Kocierzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala:

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
E. Jêdrzejewska
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XI/81/2003
Rady Gminy Zblewo
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1

2722

Celem niniejszego regulaminu jest:
1) okrelenie praw i obowi¹zków przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjnego:
 Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe ZOJAX  Jan
Wildman 83-210 Zblewo, ul. Pinczyñska 40
oraz odbiorców us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych wiadczonych przez to przedsiêbiorstwo, wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków w dalszej czêci umowy zwan¹
ustaw¹ (Dz. U. Nr 72, poz. 747) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
2) ustanowienie warunków przy³¹czania do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy,
3) udostêpnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom
us³ug informacji o mo¿liwociach dostêpu i warunkach
przy³¹czenia do sieci,
4) udostêpnienie istniej¹cym i przysz³ym odbiorcom informacji na temat wzajemnych praw i obowi¹zków
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego i odbiorców us³ug.

UCHWA£A Nr XI/81/2003
Rady Gminy Zblewo
z dnia 29 sierpnia 2003 r.

Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug wiadczonych
przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne

§1
Zmienia siê wzór deklaracji podatkowej w podatku od
nieruchomoci okrelony w § 1 pkt 2 lit. a w/w uchwa³y
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków w gminie Zblewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) oraz art. 19
ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu cieków (Dz. U.
Nr 72, poz. 747 ze zm.) Rada Gminy Zblewo uchwala, co
nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie Gminy Zblewo stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

§2
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne ma obowi¹zek zapewniæ:
1) zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilociach oraz dostaw wody i odprowadzanych cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny, a
tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ dostarczanej wody
i odprowadzanych cieków,
2) spe³nienie wymagañ w zakresie jakoci us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych okrelonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odprowadzania cieków,
3) spe³nienie warunków wprowadzania ograniczeñ dostarczania wody w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru, okrelonych w zezwoleniu, o którym mowa
w pkt 2.
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§3
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo-kanalizacyjne oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci przedsiêbiorstwa, w szczególnoci do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,
2) zabezpieczenia przed dostêpem osób nie uprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest
wodomierz,
3) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
4) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego
wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ
w celach okrelonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
5) poinformowania przedsiêbiorstwa wodoci¹gowokanalizacyjnego o w³asnych ujêciach wody, w celu
prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie
cieków,
6) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
Rozdzia³ 3
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów
z odbiorcami us³ug
§4
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków okrelaj¹ przepisy art. 6 ustawy.
§5
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków zawartej miêdzy przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym a odbiorc¹ us³ug.
cieki ze zbiorników bezodp³ywowych z terenu gminy
Zblewo mog¹ byæ dowo¿one przez podmioty koncesjonowane do punktu wlewnego na oczyszczalni cieków w
Zblewie.
§6
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne jest zobowi¹zane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê
lub odprowadzanie cieków z osob¹, której nieruchomoæ
zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
§7
1. Umowa, o której mowa w § 5 zawiera w szczególnoci
postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,

2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren
nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy us³ug,
6) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy,
7) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
8) odciêcia dostaw wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego je¿eli:
 przy³¹cze wodoci¹gowe lub przy³¹cze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
 odbiorca us³ug nie uici³ op³at za pe³ne dwa okresy obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej
op³aty,
 jakoæ wprowadzanych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa lub
stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiêcie urz¹dzenia pomiarowego,
 zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie cieków, to jest bez zawarcia umowy, jak równie¿ przy celowo uszkodzonych albo pominiêtych wodomierzach lub
urz¹dzeniach pomiarowych.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1. pkt 5 stanowi¹
delegacja i upowa¿nienie podpisane przez kierownika
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomoci us³ug, w szczególnoci obejmuj¹ce: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie
prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolê korzystania z us³ug zgodnie z umow¹.
§8
Umowa, o której mowa w § 5 mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu
budowlanego, do którego ma byæ dostarczana woda lub
z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki. W wyj¹tkowych
przypadkach umowê zawiera siê z osob¹, która korzysta
z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
§9
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielo
lokalowymi umowa, o której mowa w § 4, zawierana jest
z w³acicielem budynku lub z zarz¹dc¹ nieruchomoci
wspólnej.
§ 10
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielo
lokalowego przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjnego mo¿e zawrzeæ umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9, je¿eli:
1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym,
2) zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania
Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym odnonie ich typu,
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3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
4) wnioskodawca i przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne ustali sposób rozliczeñ ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich
utrzymania,
5) mo¿liwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu
bez zak³óceñ dostaw wody w pozosta³ych lokalach,
6) w³aciciel lub zarz¹dca budynku wielo lokalowego spe³ni³ warunki umowy o zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu cieków.
§ 11
Podpisanie umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony
protokó³ów z prób i odbiorów prac budowlano-monta¿owych wykonanych w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci.
§ 12
Treæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków
stron, wynikaj¹cych z przepisów ustawy, z przepisów
wykonawczych do ustawy oraz niniejszego regulaminu.
§ 13
W przypadku zmiany odbiorcy us³ug, wyganiêcie
umowy nastêpuje na wniosek dotychczasowego odbiorcy.
§ 14
Taryfowe ceny i stawki op³at, jako okrelane, zgodnie
z przepisami ustawy przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne i zatwierdzane uchwa³¹ rady gminy, nie
podlegaj¹ ustalaniu w oparciu o umowê o zaopatrzenie
w wodê i odprowadzanie cieków.
§ 15
Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez
odbiorcê us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany
ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug,
okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj,
iloæ a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug,
równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.
Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny
i stawki op³at ustalone w taryfach
§ 16
Podstawowe zasady rozliczeñ za zaopatrzenie w wodê
i odprowadzanie cieków okrelaj¹ przepisy ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków stanowi¹,¿e:
1) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne z
odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczonej
wody i odprowadzonych cieków,
2) iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala
siê na podstawie wskazania wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody, ustalane na podstawie rozporz¹dzenia o którym mowa w art. 27 ustawy,
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3) iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych,
4) w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie umowy jako
równ¹ iloci wody pobranej lub okrelonej w umowie,
5) w rozliczeniach odprowadzonych cieków, iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, prowadzenia produkcji zwierzêcej lub
dzia³ów specjalnych produkcji rolnej i lenej na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na
koszt odbiorcy us³ug,
6) je¿eli odprowadzaj¹cym cieki jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ odprowadzanych cieków ustala siê w umowie miêdzy
dostawc¹ a odbiorc¹ cieków, z uwzglêdnieniem udokumentowanej iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody do
celów produkcyjnych i technologicznych,
7) je¿eli w³aciciel nieruchomoci posiada przy³¹cze wodoci¹gowe a nie korzysta z dostaw wody ponosi op³atê sta³¹ w wysokoci 5 z³. na kwarta³.
§ 17
Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia, o którym mowa
w art. 27 ustawy:
1) odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzone cieki w terminie wskazanym
na fakturze nie póniej ni¿ 14 dni od dnia dostarczenia faktury,
2) zg³oszenie przez odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,
3) w przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci, a na ¿¹danie odbiorcy us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14 dni
od daty z³o¿enia wniosku w tej sprawie.
Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czania do istniej¹cej sieci
§ 18
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych realizowanej i finansowanej przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne oraz przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o przy³¹czenie nieruchomoci do istniej¹cej
sieci okrelaj¹ przepisy ustawy stanowi¹ce, ¿e:
1) przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne jest
obowi¹zane zapewniæ realizacjê budowy i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, ustalonych przez gminê w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
2) realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci,
3) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza
g³ównego pokrywa przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, a dodatkowych urz¹dzeñ pomiarowych odbiorca us³ug.
§ 19
1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne w³acicieli lub
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zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan inwestycyjny przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego,
mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt, w porozumieniu z tym przedsiêbiorstwem i gmin¹, urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania
us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ odp³atnemu przekazaniu gminie lub przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo-kanalizacyjnemu na zasadach okrelonych
w art. 31 ustawy.
§ 20
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie i po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych
przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne,
zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§ 21
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba okrelona
w § 8 regulaminu.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, sk³ada w przedsiêbiorstwie wodoci¹gowo-kanalizacyjnym wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
§ 22
1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloci, a przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych cieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda,
w szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne,
u¿ytkowe..) w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy mo¿liwoæ korzystania z
nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
3) dokonan¹ wp³atê przelewu na konto lub do kasy
Urzêdu Gminy w Zblewie za wydanie pozwolenia na
wykonanie przy³¹cza wodoci¹gowo-kanalizacyjnego;
a)  op³ata za wydanie pozwolenia na wykonanie
przy³¹cza wodoci¹gowego wynosi  1.600,- z³otych;
b)  op³ata za wydanie pozwolenia na wykonanie
przy³¹cza kanalizacyjnego wynosi  1.800,- z³otych.

Otrzymane wp³aty za wydanie pozwolenia wodoci¹gowo-kanalizacyjnego zbierane s¹ na rozbudowê linii wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
§ 23
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne okrela
warunki przy³¹czenia i przekazuje wnioskodawcy wraz
z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym
mowa w § 17.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne 12 miesiêcy od dnia
ich okrelenia.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) przep³yw obliczeniowy wody i lub urz¹dzenia sanitarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda
i odprowadzane s¹ cieki,
3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci odprowadzanych cieków,
4) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
4. Odp³atnoæ za dokonanie koñcowego odbioru przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego w wysokoci 80,00 z³ (s³ownie: osiemdziesi¹t z³otych) pobiera
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
5. Po up³ywie terminu wa¿noci warunków przy³¹czenia
wnioskodawca ponownie wystêpuje z wnioskiem ³¹cznie z zap³at¹ za wydanie pozwoleñ.
§ 24
Umowa o przy³¹czenie w szczególnoci okrela:
1) strony zawieraj¹ce umowê,
2) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñcowych, wykonanych przez strony
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony
oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okrelonych
w warunkach przy³¹czenia,
4) terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego odbioru przy³¹cza,
5) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków,
6) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków
umowy o przy³¹czenie.
§ 25
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych i budowlano-monta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protokó³ach, których wzory okrela przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
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Rozdzia³ 6
Mo¿liwoci dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
§ 26

Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci
tych us³ug:
1) w urzêdach gmin, które udostêpniaj¹ nieodp³atnie
wgl¹d:
a) w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) w regulamin wiadczenia us³ug,
d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania cieków,
2) w przedsiêbiorstwie wodoci¹gowo-kanalizacyjnym,
udostêpniaj¹cym nieodp³atnie:
a) wgl¹d w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) w plany inwestycyjne.
Rozdzia³ 7
Sposób postêpowania w przypadku
niedotrzymania ci¹g³oci us³ug i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych
cieków, a w szczególnoci sposoby za³atwiania
reklamacji i wymiany informacji
§ 27
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do udzielania odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia
w wodê i odprowadzania cieków oraz awarii urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenia us³ug, w szczególnoci gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska.
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków, o którym mowa w ust. 2, przedsiêbiorstwo
niezw³ocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 28
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie
w wodê i odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania informacji
i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci
us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków:
1) udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 4 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ
w wiadczeniu us³ug,

Dziennik Urzêdowy
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b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
§ 29
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do zawiadomienia odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków z wyprzedzeniem
umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§ 30
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego w siedzibie
przedsiêbiorstwa, listem poleconym lub za pomoc¹
poczty elektronicznej i rozpatrywane s¹ przez w³aciciela przedsiêbiorstwa.
3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do powiadomienia zainteresowanego o
sposobie za³atwiania reklamacji w terminie 14 dni od
daty wp³ywu reklamacji.
Rozdzia³ 8
Przepisy karne i kary pieniê¿ne
§ 31
1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy (Dz. U. 01.72.747 z dnia 13 lipca
2001 r.), pobiera wodê z urz¹dzeñ wodoci¹gowych:
 podlega karze grzywny do 5.000 z³, (s³ownie piêæ
tysiêcy z³otych).
2. Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urz¹dzeniach pomiarowych lub zaworze odcinaj¹cym,
 podlega karze grzywny do 5.000 z³, (s³ownie: piêæ
tysiêcy z³otych).
3. Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego do wykonania czynnoci okrelonych w art. 7:
 podlega karze grzywny do 5.000 z³, (s³ownie: piêæ
tysiêcy z³otych).
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy (Dz. U. 01.72.747 z dnia 13 lipca
2001 r.), wprowadza cieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
 podlega karze ograniczenia wolnoci lub karze
grzywny do 10.000 z³, (s³ownie: dziesiêæ tysiêcy z³otych).
5. Obok orzeczenia kary organ orzekaj¹cy mo¿e na³o¿yæ
obowi¹zek zap³aty nawi¹zki na rzecz przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, w wysokoci 1.000 z³
(s³ownie: jeden tysi¹c z³otych) za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³o bezumowne pobieranie wody z urz¹dzeñ
wodoci¹gowych lub wprowadzanie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych tego przedsiêbiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w
ust. 1 -:- 3, nastêpuje na podstawie przepisów Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.
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Rozdzia³ 9
Postanowienia koñcowe
§ 32
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Taryfikator do regulaminu
1. Op³aty za wydanie pozwolenia na wykonanie przy³¹cza:
 wodoci¹gowe wynosi  1.600 z³,
 kanalizacyjne wynosi  1.800 z³.
2. Odp³atnoæ za dokonanie koñcowego odbioru przy³¹cza
wodoci¹gowego i kanalizacyjnego w wysokoci 80 z³.
3. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy (Dz. U. 01.72. 747 z dnia 13 lipca
2001 r.), pobiera wodê z urz¹dzeñ wodoci¹gowych,
podlega karze grzywny do 5.000 z³ (s³ownie piêæ tysiêcy z³otych).
4. Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urz¹dzeniach pomiarowych lub zaworze odcinaj¹cym, podlega karze grzywny do 5.000 z³, (s³ownie: piêæ tysiêcy
z³otych).
5. Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego do wykonania czynnoci okrelonych w art. 7, podlega karze grzywny do
5.000 z³, (s³ownie: piêæ tysiêcy z³otych).
6. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy (Dz. U. 01.72.747 z dnia 13 lipca
2001 r.), wprowadza cieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolnoci lub karze
grzywny do 10.000 z³, (s³ownie: dziesiêæ tysiêcy z³otych).
7. Obok orzeczenia kary organ orzekaj¹cy mo¿e na³o¿yæ
obowi¹zek zap³aty nawi¹zki na rzecz przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, w wysokoci 1.000 z³
(s³ownie: jeden tysi¹c z³otych) za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³o bezumowne pobieranie wody z urz¹dzeñ
wodoci¹gowych lub wprowadzanie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych tego przedsiêbiorstwa.
8. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust.
1-:- 3, nastêpuje na podstawie przepisów Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.

2723
UCHWA£A Nr XV/106/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci w roku 2004.
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, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717), oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 art. 7 ust. 2
i 3 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. 2002 r. Nr 200, poz. 1683., Nr 110 poz. 1039), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika
2003 r. w sprawie wysokoci górnych stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51 poz. 804),
Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:

§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,50,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków, lub ich
czêci zastêpuj¹cych pomieszczenia piwniczne,w
przypadku jeli ich posiadanie wynika z braku podpiwniczenia w budynku mieszkalnym  dotyczy to
tylko jednego pomieszczenia lub czêci pomieszczenia o pow. do 25 m2  0,50,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹
ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich
czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  17, 00,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,11,
5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci  5,78,
w tym;
zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  5,78,
6) od 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie us³ug medycznych  3,49,
7) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych  2%,
8) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej gruntów zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,60,
9) od gruntów:
a) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow.  3,41,
b) pozosta³ych  od 1 m2  0,14,
w tym;
zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,20.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci s³u¿¹ce zabezpieczeniu potrzeb w zwi¹zku z funkcjonowaniem ochotniczych stra¿y po¿arnych,
2) nieruchomoci zajête na potrzeby dzia³alnoci kulturalnej i sportowej z wyj¹tkiem nieruchomoci lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
3) nieruchomoci i grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako u¿ytki rolne, jeli pozosta³y one po przekazaniu gospodarstwa rolnego za
emeryturê i rentê, za wyj¹tkiem budynków lub ich czêci oraz gruntów zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej.
§3
Obni¿a siê stawkê nale¿nego podatku o 10% w przy-
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padku je¿eli podatnik dokona wp³aty ca³oci rocznej kwoty
podatku przed terminem I raty podatku tj. do 15 marca
w³¹cznie.
§4
1. Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci od osób
wymienionych w art. 6 ust. 6 cytowanej wy¿ej ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych w drodze inkasa
2. Obowi¹zki inkasenta powierza siê:
1) so³tysom,
2) innym osobom na podstawie umów zawartych z Burmistrzem Miasta i Gminy.
3. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 12%
zainkasowanej kwoty
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§6
Traci moc uchwa³a Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Kêpicach z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od
nieruchomoci w roku 2003.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r. oraz
podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski

2724
UCHWA£A Nr XV/107/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie stawek op³aty targowej na rok 2004 i poboru op³aty w formie inkasa na terenie gminy.
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, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 oraz art. 19 ustawy z 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, z 2003 r.
Nr 110. poz. 1039/, Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 31 padziernika 2003 w sprawie wysokoci górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51 poz. 804 z 2003 r.) Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej na rok 2004
w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) przy sprzeda¿y z samochodu ciê¿arowego pow.2,5
t  65,00 z³,
2) przy sprzeda¿y z samochodu dostawczego do 2,5
ton  50,00 z³,
3) przy sprzeda¿y z samochodu osobowego  30,00 z³,
4) przy sprzeda¿y z namiotu, straganu, za zajêcie sto³u
oraz innych rzeczy wystawionych:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a) za rozpoczêty 1m2 powierzchni  6,00 z³,
b) za ka¿dy nastêpny rozpoczêty 1 m2  4,00 z³,
5) przy sprzeda¿y z rêki,wózka, kosza, skrzynki lub roz³o¿onego towaru na ziemi:
a) za rozpoczêty 1m2 powierzchni  5,00 z³,
b) za ka¿dy nastêpny rozpoczêty 1 m2  3,00 z³,
6) dla rolników i dzia³kowców zbywaj¹cych p³ody rolne z
w³asnych upraw  2,00 z³.
§2
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami op³aty targowej bêd¹:
 so³tysi,
 inne osoby na podstawie umów zawartych z Burmistrzem Miasta i Gminy.
3. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso ustala siê kwot¹
10% pobranych op³at.
§3
Przy sprzeda¿y materia³ów pirotechnicznych podwy¿sza siê op³atê targow¹ o 50%.
§4
Traci moc uchwa³a Nr III/18/2002 z dnia 11 grudnia
2002 r. w sprawie stawek op³aty targowej na 2003 r. i poboru op³aty w formie inkasa na terenie gminy oraz uchwa³a Nr XI/86/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
zmiany stawek op³aty targowej na rok 2003 i poboru op³aty w formie inkasa na terenie gminy
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r. oraz
podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski

2725
UCHWA£A Nr XV/108/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004.
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, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717/oraz art. 14 ustawy z 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, z 2003 r.
Nr 110 poz. 1039), Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 31 padziernika w sprawie wysokoci górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P.
Nr 51 poz. 804), Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co
nastêpuje:
§1
Wprowadza siê roczny podatek od posiadania psów
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w wysokoci 25,00 z³ od ka¿dego psa na terenie miasta
i gminy Kêpice.
§2
Poza ustawowymi zwolnieniami kwotê podatku od
posiadania psów obni¿a siê:
a) za jednego psa  o 50% z tyt. posiadania psa, dla
osób których jedynym ród³em utrzymania jest renta, emerytura,
b) o 50% po przed³o¿eniu aktualnego zawiadczenia o
szczepieniu psa przeciwko wcieklinie.

2726
UCHWA£A Nr XV/109/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia rocznych stawek podatku od rodków transportu na rok 2004.

Zwalnia siê z podatku od posiadania psów:
a) za jednego psa  emerytów i rencistów otrzymuj¹cych
wiadczenia z tytu³u prowadzenia gospodarstwa rolnego,
b) za jednego psa  osoby których ród³em utrzymania
jest renta lub emerytura, po przed³o¿eniu aktualnego
zawiadczenia o szczepieniu psa przeciwko wcieklinie.

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, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717), i art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(t.j.Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 200 poz. .1683, z 2003 r. Nr 110 poz. 1039), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 padziernika 2003 r
(Dziennik Urzêdowy Ministra Finansów z dnia 24 padziernika 2003 r. Nr 15 poz. 83), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. (Monitor Polski
Nr 51, poz. 804 z dnia 12 listopada 2003 r.) Rada Miejska
w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:

§4

§1

Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w § 1 i § 2 je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa
po dniu 30.06. roku podatkowego.

Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportu:
I. Autobusy w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
1) do 15 miejsc w³¹cznie
408,00
2) od 16 do 30 miejsc
749,00
3) powy¿ej 30 miejsc
1.645,00
II. Od samochodu ciê¿arowego o którym mowa w art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych w zale¿noci od dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
596,00
2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
815,00
3) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
882,00
III.Od samochodu ciê¿arowego o którym mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych w zale¿noci od dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu
i liczby osi:
1) pojazd posiadaj¹cy dwie osie:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 15 ton
966,00
b) od 15 ton do 18 ton
1.252,00
2) pojazd posiadaj¹cy trzy osie:
a) od 15 ton do mniej ni¿ 19 ton
1.102,00
b) od 19 ton do mniej ni¿ 23 tony
1.764,00
c) od 23 ton do 26 ton
2.315,00
3) pojazd posiadaj¹cy cztery osie i wiêcej
a) od 23 ton do mniej ni¿ 27 ton
2.205,00
b) od 27 ton do 32 ton
2.452,80
IV. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego o którym
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów:
1) od 3,5 tony do 7 ton w³¹cznie
596,00
2) powy¿ej 7 ton do 9 ton w³¹cznie
815,00
3) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
882.00
V. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego,o którym mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u
pojazdów i liczby osi:
1) zespó³ pojazdów posiadaj¹cy dwie osie:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 14 ton
959,00
b) od 14 ton do mniej ni¿ 18 ton
1.422,00
c) od 18 ton do mniej ni¿ 36 ton
1.937,76
d) od 36 ton do 40 ton
2.205,00

§3

§5
Podatek jest p³atny z góry bez wezwania w terminie do
31 marca roku podatkowego, lub w ci¹gu dwóch tygodni od nabycia psa.
§6
1. Zarz¹dza siê pobór podatku od psów w drodze inkasa
2. Obowi¹zki inkasenta powierza siê:
1) so³tysom,
2) innym osobom na podstawie umów zawartych z Burmistrzem Miasta i Gminy.
3. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 12%
zainkasowanej kwoty.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy
§8
Traci moc uchwa³a Nr III/17/2002 z dnia 11 grudnia
2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok
2003.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r. oraz
podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski

 7249 

Poz. 2726, 2727, 2728

2) zespó³ pojazdów posiadaj¹cy trzy osie:
a) od 36 ton do mniej ni¿ 40 ton
1.852,00
b) od 40 ton do 44 ton
2.548,65
VI. Od przyczepy i naczepy o którym mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
276,00
VII. Od przyczepy i naczepy o którym mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, w zale¿noci od ³¹cznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej
masy ca³kowitej i liczby osi:
1) pojazdy jednoosiowe
a) od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton
276,00
b) od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton
320,00
c) od 25 ton do 28 ton
562,00
2) pojazdy dwuosiowe
a) od 12 ton do mniej ni¿ 28 ton
310,00
b) od 28 ton do mniej ni¿ 33 tony
850,00
c) od 33 ton do mniej ni¿ 38 ton
1.292,00
d) od 38 ton do 44 ton
1.700,00
3) pojazdy trzyosiowe
a) od 12 ton do mniej ni¿ 38 ton
943,00
b) od 38 ton do 44 ton
1.281,00
VIII. Dla pojazdów, których mowa w pkt III, V,VII uchwa³y, wyposa¿onych w zawieszenia pneumatyczne lub
uznane za równowa¿ne, stawka podatku od rodków transportowych wynosi 95% kwot o których
mowa w tych punktach uchwa³y.
Kwotê podatku zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w
górê.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi Miasta
i Gminy w Kêpicach.
§3
Traci moc uchwa³a Nr III/16/2002 z dnia 11 grudnia
2002 r. w sprawie okrelenia rocznych stawek podatku
od rodków transportu na rok 2003.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r. oraz
podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski

2727
UCHWA£A Nr XV/110/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie op³at za sk³adowanie i utylizacjê odpadów
komunalnych na wysypisku komunalnym w Ob³ê¿u
w roku 2004.
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.: Dz. U. z 2002 r Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 ) art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 13 wrzenia 1996 o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622),oraz art. 4 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 1999 r. Nr 9, poz. 43 z pón zm: Dz. U.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Dz. U.z 1997 r. Nr 121, poz. 770,
Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Dz. U. z 2002 r. Nr 113,
poz. 984) Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê op³atê za sk³adowanie i utylizacjê odpadów komunalnych sta³ych w wysokoci 10,56 z³/m3
(netto).
2. Za sk³adowanie skratek: 40,24 z³/m3 (netto).
3. Do powy¿szych cen nale¿y doliczyæ podatek od sprzeda¿y i us³ug (VAT).
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kêpicach.
§3
Traci moc uchwa³a Nr III/13/2002 z dnia 11 grudnia
2003 r. w sprawie op³at za sk³adowanie i utylizacjê odpadów komunalnych na wysypisku komunalnym w Ob³ê¿u
w roku 2003.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r. oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski

2728
UCHWA£A Nr XV/111/2003
Rady Miejskiej w Kepicach
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia ceny 1 q ¿yta przyjmowanego jako
podstawê do obliczenia podatku rolnego w roku 2004
na obszarze gminy Kepice.
Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U.
z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984,
Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806), art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 1993 r. Nr 94 poz. 431; zm.: z 1994 r. Dz. U. Nr 1, poz. 3,
z1996 r. Dz. Urz. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Dz. U. Nr 43
poz. 272, z 1997 r. Dz. U. Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Dz. U.
Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Dz. U.
Nr 200, poz. 1680, z 2002 r. Dz. U. Nr 200, poz. 1680,
z 2003 r. Dz. U. Nr 110, poz. 1039) oraz Komunikat Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2003 r. w sprawie redniej ceny ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2003  M.P. Nr 49 poz. 771 Rada
Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Za podstawê do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kêpice przyjmuje siê cenê 1 q ¿yta w wysokoci 34,12 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Kêpice.
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§3

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿yciu 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹
obwi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.

1. Okrela siê stawkê op³aty administracyjnej w wysokoci 81,00 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.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski

2729
UCHWA£A Nr XV/136/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 27 listopada 2003 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, pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) uchwala siê, co
nastêpuje:

§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 2004 r.

§1
Okrela siê wysokoæ stawek: podatku od nieruchomoci, od posiadania psów i op³aty targowej, w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XV/136/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 27 listopada 2003 r.

ROZDZIA£ I  PODATEK OD NIERUCHMOCI
1. Stawka podatku od nieruchomoci na terenie miasta Lêborka wynosi:

1.

Od budynków mieszkalnych lub ich czêci – od 1 m kw. pow. u¿ytkowej

0,40 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 m kw. pow. u¿ytkowej

14,94 z³

3.

4.

5.

Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym – od 1 m kw. powierzchni
u¿ytkowej
Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - za 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej
Od pozosta³ych budynków lub ich czêci, w tym:
a) bêd¹cych pralniami, suszarniami, pomieszczeniami na opa³ i ubikacjami, jeli s¹
niezbêdne do funkcjonowania lokalu mieszkalnego – za 1 m kw. powierzchni
u¿ytkowej
b)zajêtych na prow. odp³atnej statutowej dzia³al. po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego - od 1 m kw. pow. u¿ytkowej

6.

7.

8.

c) inne - od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej
Budowle – od ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- od 1 m kw. Powierzchni
b) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego – od 1 m kw.
powierzchni
Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych – od 1 ha powierzchni

7,50 z³
3,46 z³

0,39 z³

5,04 z³
2%
0,50 z³
0,10 z³
3,22 z³
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ROZDZIA£ II  PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
1. Roczna stawka podatku od posiadania psów wynosi
na terenie miasta Lêborka 24,00 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 2004 r. 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:

27.1004.11

Pozosta³e
dni

Pozosta³e
miejsca
na terenie
Lêborka

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

ul.Kaszubska
Lp.

1.

2.

3.

4.

Rodzaj sprzeda¿y

Centrum
Handlowe

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.

ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z pón. zm.) uchwala siê:

2730

§2

UCHWA£A Nr XV/137/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy niezbêdnych
do wymiaru i poboru w zakresie podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pó. zmianami), 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 z pón. zm.), art. 6a ust. 11
ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.
z 1993 r. Dz. U.Nr 94 poz. 431 z pón. zm.), art. 6 ust. 9

§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.
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.
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê.
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§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§5
Traci moc uchwa³a Nr III/33/2002 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.
§6
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 2004 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler

2731
UCHWA£A Nr 109/XIV/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci na terenie miasta.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr z 2001 r.
Nr 142,poz. 1591 z pó¿n. zmianami) oraz art. 5 ust. 1i 3
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z pón. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
31 padziernika 2003 w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(Monitor Polski Nr 51, poz. 804) Rada Miasta Malborka
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  0,56 z³ od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,41 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  0,21 z³ od
1 m2 powierzchni,
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,39 z³. od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 15,76 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,11 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,49 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci, w tym:
a) od gara¿y wolnostoj¹cych lub dobudowanych do
innych budynków  5,82 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) od pozosta³ych budynków, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
 4,08 z³ od 1 m ² powierzchni u¿ytkowej.
4. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z pón. zm.).
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci zajête na boiska, stadiony sportowe
oraz hale sportowe,
2) nieruchomoci wykorzystywane na potrzeby pomocy
osobom bezdomnym, uzale¿nionym od alkoholu, narkotyków itp.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
T. Wony

2732
UCHWA£A Nr 110/XIV/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón.zm.) , art. 10 i 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. nr 9 poz. 31 z pón.zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie
wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych/M.P. nr 51, poz. 804) i z dnia
20 padziernika 2003 r. w sprawie stawek podatku od
rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r.
(Dz. Urz. M.F. Nr 15, poz. 83) Rada Miasta uchwala, co
nastêpuje:
§1
Okrela siê stawki podatku od rodków transportowych
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 379/XLVI/02 Rady Miasta Malborka z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie okrelenia stawek
podatku od rodków transportowych.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 2732

jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 110/XIV/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 27 listopada 2003 r.

Przewodnicz¹cy Rady
T. Wony
PODATEK OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH
RODZAJ POJAZDU
1. Samochody ciê¿arowe o masie ca³kowitej:
- od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie:
rok produkcji do 1991 roku
rok produkcji od 1992 roku
- powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie:
rok produkcji do 1991 roku
rok produkcji od 1992 roku
- powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton:
rok produkcji do 1991 roku
rok produkcji od 1992 roku
2. Samochody ciê¿arowe z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej
masie ca³kowitej:
- równej lub powy¿ej 12 ton do 18 ton w³¹cznie:
dwie osie
trzy osie
- powy¿ej 18 ton do 26 ton w³¹cznie:
trzy osie
cztery osie
- powy¿ej 26 ton – cztery osie i wiêcej
3. Samochody ciê¿arowe z innymi systemami zawieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
- równej lub powy¿ej 12 ton do 18 ton w³¹cznie:
dwie osie
trzy osie
- powy¿ej 18 ton do 26 ton w³¹cznie:
trzy osie
cztery osie
- powy¿ej 26 ton – cztery osie i wiêcej
4. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
- od 3,5 ton do poni¿ej 12 ton:
rok produkcji do 1991 roku
rok produkcji od 1992 roku
5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych
przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub
przyczep¹ z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
- równej lub powy¿ej 12 ton do 18 ton w³¹cznie:
dwie osie
trzy osie
- powy¿ej 36 ton:
trzy osie
cztery osie
- powy¿ej 26 ton – cztery osie i wiêcej
6. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innymi
systemami zawieszenia osi jednych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:
- równej lub powy¿ej 12 ton do 36 ton w³¹cznie:
dwie osie
trzy osie
- powy¿ej 36 ton:
dwie osie
trzy osie

STAWKA ROCZNA
600,550,-

1.000,900,1.200,1.100,-

1.400,1.300,1.700,1.600,2.000,-

1.600,1.500,-

1.800,1.900,2.200,-

1.300,1.400,-

1.500,1.400,2.000,2.100,-

1.830,1.723,2.210,2.290,-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2732, 2733
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7. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹ (z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego):
- od 7 ton do poni¿ej 12 ton
8. Przyczepy i naczepy które ³¹cznie z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ masê ca³kowit¹:
- równej lub powy¿ej 12 ton do 36 ton w³¹cznie:
jedna o
dwie osie
- powy¿ej 36 ton:
dwie osie
trzy osie
9. Przyczepy i naczepy z innymi systemami zawieszenia osi
jezdnych które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
masê ca³kowit¹:
- równej lub powy¿ej 12 ton do 36 ton w³¹cznie:
jedna o
dwie osie
- powy¿ej 36 ton:
dwie osie
trzy osie
10. Autobusy w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
- mniej ni¿ 30 miejsc
- równej lub wy¿ej ni¿ 30 miejsc

2733
UCHWA£A Nr 111/XIV/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek op³aty targowej
oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) art. 19 pkt 1 lit.a i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1990 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9 z 7 lutego 2002 r. poz. 84 z póñ.
zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P.
Nr 51, poz. 804) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej na targowiskach w miecie wg za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y.

400,-

600,850,1.300,1.200,-

700,1.292,1.500,1.400,1.000,1.400,-

pobieraj¹ce wynagrodzenie za inkaso w wysokoci
50% wp³ywów pobranych op³at targowych.
2. Inkasentem poboru op³aty targowej na targowisku przy
ul. Solnej, oraz w innych miejscach, gdzie prowadzony jest handel  jest Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Malborku ul. gen. De Gaullea 70
pobieraj¹cy wynagrodzenie za inkaso w wysokoci
20% wp³ywów pobranych op³at targowych.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2004 r.
§4
Traci moc uchwa³a Nr 14/III/02 Rady Miasta Malborka
z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dziennych
stawek op³aty targowej oraz sposobu jej poboru.

§2
1. Inkasentem poboru op³aty targowej na targowisku przy
ul. Targowej jest Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe INDEX spó³ka z o.o. Malbork ul. Targowa 1

Przewodnicz¹cy Rady
T. Wony
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 111/XIV/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 27 listopada 2003 r.

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

2.

Wyszczególnienie czynnoci
2
Sprzeda¿ z wozu konnego, samochodu osobowego i samochodu
dostawczego (od wozu, samochodu):
a) artyku³ów rolno-spo¿ywczych
b) artyku³ów przemys³owych
Sprzeda¿ z samochodu ciê¿arowego, platformy, przyczepy
samochodowej lub traktorowej (od samochodu, platformy, przyczepy):

Op³ata w z³
3

7,50,12,-

Poz. 2733, 2734, 2735, 2736

3.

4.

5.
6.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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a) artyku³ów rolno-spo¿ywczych
b) artyku³ów przemys³owych
Sprzeda¿ obnona z rêki, kosza, wiadra, wózka, roweru (od osoby):
a) artyku³ów rolno-spo¿ywczych
b) artyku³ów przemys³owych
Sprzeda¿ z ³awy zadaszonej du¿ej
Sprzeda¿ z ³awy zadaszonej
Sprzeda¿ z ³awy zadaszonej ma³ej
Sprzeda¿ z ³awki (za jedno stanowisko) do 1 mb
Sprzeda¿ z ³awki (za jedno stanowisko) do 2 mb
Sprzeda¿ z ³awki (za jedno stanowisko) do 3 mb
Za zajêcie wytyczonego pola namiotowego do 5 m2
Za zajêcie wytyczonego pola namiotowego ponad 5 m2

2734
UCHWA£A Nr 112/XIV/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawki podatku od posiadania psa, terminu p³atnoci i jego poboru na terenie Miasta.

11,14,50,5,50,6,13,11,50,10,0,5,9,13,10,15,-

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r.,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón.zm.)  Rada Miasta
uchwala, co nastêpuje:
§1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) art. 14 pkt 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1990 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. Nr 9 z 7.02.2002 r. poz. 84 z pón. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika
2003 r. w sprawie wysokoci górnych stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804)
Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:

Uchyla siê w ca³oci:
1) uchwa³a Nr 132/XVI/99 Rady Miasta Malborka z dnia
29 grudnia 1999 r. w sprawie ulg i zwolnieñ w podatku
od nieruchomoci,
2) uchwa³ê Nr 136/XVII/2000 Rady Miasta Malborka
z dnia 27 stycznia 2000 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w
sprawie ulg i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.

§1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.

Ustala siê wysokoæ stawki podatku od posiadania psa
pierwszego i ka¿dego nastêpnego w wysokoci 38,-z³.

§2

§2
Osoby fizyczne posiadaj¹ce psy wp³acaj¹ podatek od
posiadania psa bez wezwania do dnia 31 marca ka¿dego
roku, lub w ci¹gu 30 dni od wejcia w posiadanie psa do
kasy Urzêdu Miasta Malborka Pl. S³owiañski 5 lub na rachunek bankowy Urzêdu Miasta.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 15/III/02 Rady Miasta Malborka
z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokoci
stawki podatku od posiadania psa, terminu p³atnoci
i sposobu jego poboru na terenie Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Wony

2735

Przewodnicz¹cy Rady
T. Wony

2736
UCHWA£A Nr XV/110/2003
Rady Gminy w Starogardzie Gdañskim
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci i op³at lokalnych na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), w zwi¹zku
z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3. art. 14, art. 15, art. 18, art. 19
i art. 20 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.zmianami) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31.10.2003 r. w sprawie wysokoci górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 51 poz. 804 z 2003 r.) i art. 30 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z 2003 r.) Rada Gminy w Starogardzie
Gdañskim uchwala, co nastêpuje:

UCHWA£A Nr 114/XIV/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 27 listopada 2003 r.

I. PODATEK OD NIERUCHOMOCI

uchylaj¹ca uchwa³y w sprawie ulg i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.

Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci nastêpuj¹co:

§1

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2736
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1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0.48 z³.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej  od 1 m² powierzchni u¿ytkowej  15,00 z³.
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej typu  kowalstwo i rymarstwo  od 1 m ² powierzchni u¿ytkowej  9,50 z³.
4. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewny  od 1 m² powierzchni
u¿ytkowej  8,11 z³.
5. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych  od 1 m² powierzchni u¿ytkowej  3,49 z³.
6. Od budynków letniskowych lub ich czêci  od 1 m²
powierzchni u¿ytkowej  5,00 z³.
7. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacjê po¿ytku publicznego  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,70 z³.
8. Od budowli 2% ich wartoci.
9. Od gruntów zwi¹zanych z prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  od 1 m² powierzchni  0,58 z³.
10. Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni  3,41 z³.
11. Od gruntów letniskowych  od 1 m² powierzchni 
0,11 z³.
12. Od pozosta³ych gruntów, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  od
1 m² powierzchni  0,11 z³.
§2
Oprócz zwolnieñ wynikaj¹cych z ustawy zwalnia siê
od podatku od nieruchomoci:
1. Budynki, budowle i urz¹dzenia zwi¹zane bezporednio z procesem poboru i uzdatniania wody oraz zajête pod nie grunty,
2. budowle i grunty pod budowlami s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania cieków,
3. nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia dzia³alnoci w zakresie upowszechniania
kultury oraz zajête pod nie grunty,
4. drogi, ulice wokó³ osiedli mieszkaniowych,
5. grunty przeznaczone pod rezerwê budowlan¹ na budownictwo mieszkaniowe i przemys³owo-us³ugowe,
6. cmentarze nie bêd¹ce w³asnoci¹ zwi¹zków wyznaniowych
II. PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
§3
Ustala siê stawkê podatku od ka¿dego psa, którego posiadanie podlega opodatkowaniu w wysokoci 50,30 z³.
§4
1. Podatek od posiadania psów wp³aca siê z góry bez

wezwania w terminie do 31 marca lub w terminie 14 dni
od daty nabycia psa do kasy Urzêdu Gminy w Starogardzie Gd. lub do so³tysa.
2. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca, podatek od
posiadania psów jest p³atny w po³owie wysokoci.
§5
Oprócz zwolnieñ wynikaj¹cych z ustawy, zwalnia siê
od podatku psy s³u¿¹ce do pilnowania nieruchomoci 
po jednym na ka¿d¹ nieruchomoæ.
III. OP£ATY LOKALNE
§6
1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe wykonywane przez organy gminy, je¿eli czynnoci te nie s¹ objête przepisami o op³acie skarbowej lecz
wynikaj¹ z odrêbnych przepisów, w ten sposób, ¿e:
1) za sporz¹dzenie testamentu w wysokoci  100,00 z³,
2) za wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego  50,00 z³:
a) op³atê administracyjn¹ nale¿y uiciæ w kasie Urzêdu Gminy przed dokonaniem czynnoci okrelonych w ust. 2.
§7
1. Ustala siê stawki dziennej op³aty targowej w nastêpuj¹cy sposób za handel:
1) z samochodu ciê¿arowego w wysokoci  34 z³,
2) z samochodu osobowego dostawczego lub przyczepy kempingowej w wysokoci  26 z³,
3) z samochodu osobowego, stolika lub straganu
w wysokoci  22 z³,
4) z kosza, rêki, wozu konnego lub ci¹gnika itp. w wysokoci  16 z³.
§8
Op³atê targow¹ pobiera Urz¹d Gminy w Starogardzie
Gd. w drodze inkasa.
§9
Ustala siê prowizjê dla inkasenta w wysokoci 30%
zainkasowanej op³aty targowej.
§ 10
Op³aty wymienione w § 7 niniejszej uchwa³y stosuje
siê odpowiednio w miejscach handlu.
§ 11
Traci moc uchwa³a Nr III/12/2002 z dnia 11 grudnia
2002 r. i uchwa³a Nr VI/40/2003 z dnia 27 lutego 2003 r.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Starogard Gdañski.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba
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Poz. 2737

2737
UCHWA£A Nr XV/111/03
Rady Gminy w Starogardzie Gdañskim
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) w zwi¹zku z art. 10, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84 ze zm.), oraz obwieszczeniem Ministra Finansów
z dnia 31.10.2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita (w tonach)
równej lub
wy¿szej

mniejszej
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
∞

równej lub
wy¿szej

mniejszej
ni¿

12
18
25
31
36

18
25
31
36
∞

12
36
40

36
40
∞

stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P.
Nr 51, poz. 804 z 2003 r.) Rada Gminy w Starogardzie
Gdaskim uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych (wyprodukowanych do
2000 r. w³¹cznie) o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  616 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  926 z³,
c) powy¿ej 9 ton, a mniej ni¿ 12 ton  1 230 z³.
2. Od samochodów ciê¿arowych (wyprodukowanych do
2000 r. w³¹cznie) o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Stawka podatku uchwalona przez Radê Gminy (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
Dwie osie
1 500
1 510
1 520
1 550
Trzy osie
1 388
1 400
1 450
1 500
1 550
1 700
Cztery osie i wiêcej
1 540
1 600
1 650
1 700
2 050

3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych (wyprodukowanych do 2000 r. w³¹cznie) przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony, ale poni¿ej 5,5 tony  1 234 z³,
b) od 5,5 tony, ale poni¿ej 9 ton  1 336 z³,
c) od 9 ton, ale poni¿ej 12 ton  1 430 z³
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita
(w tonach)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

1 700
1 710
1 720
1 750
1 542
1 560
1 610
1 660
1 710
2 050
1 950
2 000
2 050
2 452,80
2 452,80

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych (wyprodukowanych do 2000 r. w³¹cznie) przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Stawka podatku uchwalona przez Radê Gminy (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
Dwie osie
1 490
1 600
1 625
1 640
1 650
Trzy osie
1 700
1 720
1 750

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

1 490
1 678
1 700
1 937,76
1 937,76
1 800
1 850
2 548,65

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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5. Od przyczep i naczep (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego),- wyprodukowanych do 2000 r.
w³¹cznie, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton, ale poni¿ej 12 ton  410 z³,

6. Od przyczep i naczep (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego),  wyprodukowanych do 2000 r.
w³¹cznie, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna

masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)
równej lub
wy¿szej

mniejszej ni¿

12
18
25
36

18
25
36
∞

12
28
33
36
38

28
33
36
38
∞

12
36
38

36
38
∞

Stawka podatku uchwalona przez Radê Gminy (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
Jedna o

460
550
600
670
Dwie osie
720
800
995
1 050
1 150
Trzy osie
816
860
950

7. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  720 z³,
b) od 30 miejsc  1028 z³.
§2
Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 2, 3. 4, 5, 6, i 7
wyprodukowanych w 2001 r. i nowszych, stawki podatku zmniejsza siê i okrela w wysokoci:

Liczba osi
i dopuszczalna masa
ca³kowita (w tonach)
równej lub
wy¿szej

mniejszej
ni¿

12
13
14
15

13
14
15
∞

12
17
1
21
23
25

17
19
21
23
25
∞

12

25

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

514
580
670
1080
1 130
1 200
1 430
1 480
1 700
1 109
1 150
1 300

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  516 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  826 z³,
c) powy¿ej 9 ton, ale poni¿ej 12 ton  1110 z³.
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Stawka podatku uchwalona przez Radê Gminy (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
uznanym za równowa¿ne
Dwie osie
1 400
1 410
1 420
1 450
Trzy osie
1 288
1 300
1 350
1 400
1 450
1 600
Cztery osie i wiêcej
1 440

1 600
1 610
1 620
1 650
1 442
1 460
1 510
1 560
1 610
1 950
1 850
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1 440
1 500
1 550
1 653,68
1 950
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12
25
27
29
31

25
27
29
31
∞

3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony, ale poni¿ej 5,5 tony  1 110 z³,
b) od 5,5 tony, ale poni¿ej 9 ton  1 182 z³,
c) od 9 ton, ale poni¿ej 12 ton  1234 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1 850
1 900
1 950
2 452,80
2 452,80

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna

masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)
równej lub
wy¿szej

mniejszej ni¿

12
18
25
31
36

18
25
31
36
∞

12
36
40

36
40
∞

Stawka podatku uchwalona przez Radê Gminy (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
Dwie osie

1 390
1 500
1 525
1 540
1 550
Trzy osie
1 600
1 620
1 722,97

5. Od przyczep i naczep, (za wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton, ale poni¿ej 12 ton  400 z³.

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

1 390
1 578
1 600
1 937,76
1 937,76
1 819
1 850
2 548,65

6. Od przyczep i naczep, (za wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna

masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)
równej lub
wy¿szej

mniejszej ni¿

12
18
25
36

18
25
36
∞

12
28
33
36
38

28
33
36
38
∞

12
36
38

36
38
∞

Stawka podatku uchwalona przez Radê Gminy (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
Jedna o
360
450
500
570
Dwie osie
620
700
895
950
1 150
Trzy osie
766
810
950

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
414
480
570
980
1 030
1 100
1 330
1 380
1 700
950
1 100
1 290

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2737, 2738
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7. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  620 z³,
b) równej i wy¿szej ni¿ 30 miejsc  928 z³.
§3
Traci moc uchwa³a Nr III/13/02 z dnia 11 grudnia 2002 r.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Starogard Gdañski.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

b) budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  5,80 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
c) budynków lub ich czêci  3,50 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  0,63 z³ od 1 m2 powierzchni;
8) od gruntów:
a) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych  3,41 z³ od 1 ha powierzchni;
b) rekreacyjnych wykorzystywanych na cele rekreacyjne (letniskowe)  0,31 z³ od 1 m2 powierzchni;
c) pozosta³ych  0,08 z³ od 1 m2 powierzchni;
d) zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,31 z³ od 1 m2 powierzchni.

2738

§2

UCHWA£A Nr VIII/106/03
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 28 listopada 2003 r.

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.

w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów oraz op³aty lokalnej
to jest op³aty targowej, miejscowej i administracyjnej.
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 (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039)
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
(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, Nr 214,
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 177, poz. 1725)  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  0,47 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  17,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,11 z³ od 1 m2 pow.
u¿ytkowej;
4) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,49 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej;
5) od pozosta³ych:
a) budynków rekreacyjnych (letniskowych), gara¿y, budynków gospodarczych, hangarów, budynków
mieszkalnych lub ich czêci zlokalizowanych na terenach rekreacyjnych (letniskowych)  5,82 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

§3
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci poza wymienionymi w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych:
1) budowle oraz grunty podlegaj¹ce po raz pierwszy
obowi¹zkowi podatkowemu w 2004 r. oraz podlegaj¹ce obowi¹zkowi podatkowemu i korzystaj¹ce ze
zwolnieñ okrelonych w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych przed wskazan¹ wy¿ej
dat¹, zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, pod warunkiem zwiêkszenia zatrudnienia w stosunku do roku 2003 bezrobotnych bêd¹cych mieszkañcami gminy Kocierzyna przez dany podmiot
gospodarczy, i zatrudnienia w/w na okres co najmniej 12 miesiêcy.
2) budynki lub ich czêci podlegaj¹ce po raz pierwszy
obowi¹zkowi podatkowemu w 2004 r. oraz podlegaj¹ce obowi¹zkowi podatkowemu i korzystaj¹ce ze
zwolnieñ okrelonych w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych przed wskazan¹ wy¿ej
dat¹, zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej:
a) o powierzchni do 100 m2 w³¹cznie pod warunkiem zwiêkszenia zatrudnienia w stosunku do roku
2003 o minimum jednego bezrobotnego bêd¹cego mieszkañcem gminy Kocierzyna na okres co
najmniej 12 miesiêcy.
b) o powierzchni powy¿ej 100 m2 do 400 m2 w³¹cznie pod warunkiem zwiêkszenia zatrudnienia w
stosunku do roku 2003 o minimum dwóch bezrobotnych bêd¹cych mieszkañcami gminy Kocierzyna na okres co najmniej 12 miesiêcy.
c) o powierzchni powy¿ej 400 m2 do 1.000 m2 pod
warunkiem zwiêkszenia zatrudnienia w stosunku
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do roku 2003 o minimum o czterech bezrobotnych bêd¹cych mieszkañcami gminy Kocierzyna na okres co najmniej 12 miesiêcy.
d) o powierzchni powy¿ej 1.000 m2 pod warunkiem
zwiêkszenia zatrudnienia w stosunku do roku 2003
o minimum szeciu bezrobotnych bêd¹cych
mieszkañcami gminy Kocierzyna na okres co
najmniej 12 miesiêcy.
3) budynki lub ich czêci, budowle oraz grunty zajête
na potrzeby w³asne przez jednostki organizacyjne
gminy, tj.jednostki bud¿etowe,
4) budynki lub ich czêci, budowle oraz grunty zajête
na potrzeby zwi¹zane z ochron¹ przeciwpo¿arow¹.
2. Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w
ust. 1 pkt 1 i 2 jest zatrudnienie bezrobotnych o których mowa wy¿ej, w pe³nym wymierza czasu pracy.
3. Ulga, o której mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) zostanie
cofniêta w przypadku nie spe³nienia warunków okrelonych w cytowanych przepisach.
§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 2004 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;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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 5,00 z³;
b) za handel z samochodu 15,00 z³;
c) za handel ze straganu 15,00 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;
c) za zmianê decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z wyj¹tkiem decyzji z zakresu budownictwa mieszkaniowego 75,00 z³.
§9
Z dniem 31 grudnia 2003 r. traci moc Uchwa³a 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 w Gminie
Kocierzyna.
§ 10
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia i ma zastosowanie do podatków i op³at nale¿nych od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

2739
UCHWA£A Nr VIII/107/03
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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, Nr 214, poz. 1806, Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 177, poz. 1725
w zwi¹zku z art. 10, ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039)
Rada Gminy Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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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
620,00 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
720,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
960,00 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
1.300,00 z³
b) powy¿ej 16 ton
2.000,00 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 1.300,00 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
1.360,00 z³
 o liczbie osie trzy i wiêcej
1.400,00 z³
b) powy¿ej 36 ton
 o liczbie osi dwie
1.460,00 z³
 o liczbie osi trzy i wiêcej
1.680,00 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 dopuszczalna
masê ca³kowit¹ zespo³u pojazdów od 7 ton i poni¿ej
12 ton (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego)
410,00 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 dwie:
 równej lub wy¿szej 12 ton do 20 ton w³¹cznie
440,00 z³
 powy¿ej 20 ton do 36 ton w³¹cznie
1.080,00 z³
 powy¿ej 36 ton
1.200,00 z³
b) o liczbie osi trzy i wiêcej
 równej lub wy¿szej 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.080,00 z³
 powy¿ej 36 ton
1.200,00 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) mniej ni¿ 30 miejsc
1.446,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.800,00 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 i 3 do ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kocierzyna.
§4
1. Traci moc Uchwa³a Nr III/16/02 z dnia 20 grudnia 2002
r w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku na
rok 2003.
2. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia i ma zastosowanie do podatku od rodków
transportowych od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

2740
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 7 padziernika 2003 r.
Pomiêdzy:Powiatem Wejherowskim, reprezentowana przez:
1. Józefa Reszke  Starostê Wejherowskiego
2. Gabrielê Lisius  Wicestarostê Wejherowskiego zwanym dalej Powiatem
a
Samorz¹dem Województwa Pomorskiego, reprezentowanym przez:
1. Jana Koz³owskiego  Marsza³ka Województwa Pomorskiego
2. Bogdana Borusewicza  Wicemarsza³ka Województwa
Pomorskiego
zwanym dalej Samorz¹dem Województwa
§1
Przedmiotem porozumienia jest dofinansowanie zakupu defibrylatora w wysokoci 26.000 z³ dla Samorz¹du
Województwa Pomorskiego, stanowi¹cego wyposa¿enie
karetki pogotowia ratunkowego Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie.
§2
Powiat zobowi¹zuje siê do jednorazowego przekazania kwoty 26.000 z³ (s³ownie: dwadziecia szeæ tysiêcy
z³otych) z Dzia³u 851 Rozdzia³ 85141 § 421 z przeznaczeniem na realizacjê zadania okrelonego w § 1.
§3
Samorz¹d Województwa zobowi¹zuje siê do:
 wydatkowania rodków, o których mowa w § 1 jedynie na cel okrelony w § 1,
 zachowania nale¿ytej starannoci przy sporz¹dzaniu
dokumentacji ksiêgowej kosztów zwi¹zanych z zakupem wyposa¿enia,
 stosowania przy realizacji zakupu wyposa¿enia ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 664 ze zm.)
 przedstawienia w terminie do dnia 31 grudnia 2003
sprawozdania z wykorzystania przedmiotowej dotacji,
które powinno zawieraæ:
a) pisemne informacje o realizacji zakupu wyposa¿enia,
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b) zestawienie rachunków lub faktur,
c) kserokopie rachunków lub faktur.

851 ochrona zdrowia w rozdz. 85195 pozosta³a dzia³alnoæ.

§4

§3

Kwota wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlegaæ bêdzie zwrotowi na Konto Starostwa Powiatowego
Kaszubski Bank Spó³dzielczy W Wejherowie:
Nr 65835000040000500520000010.

Samorz¹d Województwa zobowi¹zuje siê do:
1) stosowania przy zakupie sprzêtu przepisów ustawy
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664),
2) przedstawienia w terminie do dnia 30 grudnia 2003 r.
sprawozdania z wykorzystania przedmiotowej dotacji,
które powinno zawieraæ informacje o realizacji zakupów wyposa¿enia oraz zestawienie faktur wraz z ich
kserokopiami.

§5
W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie maj¹ przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy o finansach publicznych.
§6

§4

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
dla swej wa¿noci formy pisemnej.

Kwota niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem podlegaæ bêdzie zwrotowi w terminie
do dnia 31 grudnia 2003 r.

§7
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze stron.
§8
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Samorz¹d Województwa
Marsza³ek
Województwa Pomorskiego
J. Koz³owski
Wicemarsza³ek
Województwa Pomorskiego
B. Borusewicz

Powiat
Starosta
J. Reszke
Wicestarosta
G. Lisius

2741
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 24 listopada 2003 r.
pomiêdzy Gmin¹ Reda, ul. Pucka 9, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta  Stanis³awa Wickiego zwana dalej
Gmin¹
a
Samorz¹dem Województwa Pomorskiego w Gdañsku
ul. Okopowa 21/27 reprezentowanym przez:
1. Jana Koz³owskiego  Marsza³ka
2. Bogdana Borusewicza  Wicemarsza³ka
zwanym dalej Samorz¹dem Wojewódzkim
Zgodnie z Uchwa³¹ Nr XI/103/2003 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 lipca 2003 r. strony ustalaj¹, co nastêpuje:
§1
Przedmiotem porozumienia jest udzielenie pomocy finansowej do wysokoci 4.000 z³ dla Samorz¹du Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup sprzêtu
medycznego na wyposa¿enie karetek Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Wejherowie.

§5
Gminie przys³uguje prawo kontroli merytorycznej i finansowej zadania i w tym celu Samorz¹d Województwa
zapewni dostêp odpowiednio upowa¿nionym przedstawicielom Gminy do przeprowadzenia kontroli i sprawdzenia dokumentacji.
§6
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ dla swej
wa¿noci formy pisemnej w postaci aneksu.
§7
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze stron.
§8
Porozumienie wchodzi w ¿ycie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Gmina
Burmistrz
S. Wicki
Skarbnik Miasta
J. Dobrzyñska

Samorz¹d Województwa
Marsza³ek
Województwa Pomorskiego
J. Koz³owski
Wicemarsza³ek
Województwa Pomorskiego
B. Borusewicz

2742
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/174D/266/W/OGD/2003/KC
z dnia 14 listopada 2003 r.

§2

W dniu 14 listopada 2003 r., na wniosek przedsiêbiorcy  Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej EMPEC Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Ustce,
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ
przedmiot i zakres dzia³alnoci Koncesjonariusza, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.

Gmina na realizacjê zadania okrelonego w § 1 przeka¿e na konto Kredyt Bank S.A  II O/Gdañsk nr 84 1500
1171 1211 7001 6320 0000 kwotê do wysokoci 4.000 z³
(s³ownie: cztery tysi¹ce z³otych) z bud¿etu miasta w dz.

Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 7 padziernika 1998 r. Nr WCC/174/266/
U/OT1/99/WF udzielono przedsiêbiorcy: Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej EMPEC Spó³ka z ograniczon¹ od-
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powiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Ustce, koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do dnia 15 padziernika 2008 r.,
okrelaj¹c jednoczenie w punkcie nr 1 decyzji na stronie 2 Przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 14 padziernika 2003 r., uzupe³nionym
pismem z dnia 30 padziernika 2003 r. Przedsiêbiorstwo
wyst¹pi³o do Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki o zmianê wydanej koncesji na wytwarzanie ciep³a, w zwi¹zku z
likwidacj¹ lokalnego ród³a ciep³a na paliwo gazowe, zlokalizowanego przy ul. Krótkiej 1 w Ustce, o zainstalowanej mocy urz¹dzeñ wynosz¹cej 0,05 MW i pod³¹czeniem
odbiorców zaopatrywanych w ciep³o z tej kot³owni do
miejskiej sieci ciep³owniczej.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504), 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 pón.
zm.), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 7 padziernika 1998 r. Nr WCC/
174/266/U/OT1/98/WF.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

cz¹ obejmuj¹c¹ obszar dzia³ania dawnego Oddzia³u Terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzib¹
w S³upsku.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

Gdañsk, dnia 1 grudnia 2003 r.

2744
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/1098/4663/W/OGD/2003/KK
i
Nr PCC/1071/4663/W/OGD/2003/KK
W dniu 7 listopada 2003 r., na wniosek przedsiêbiorcy: Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul.
Kociuszki 42, 77  330 Czarne, Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki postanowi³ udzieliæ przedsiêbiorcy koncesji na
wytwarzanie ciep³a oraz koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
]

Gdañsk, dnia 14 listopada 2003 r.

2743
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/9356-8-A/5039/3/2001/2003/I/KK
z dnia 1 grudnia 2003 r.
Na wniosek Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³
Terenowy z siedzib¹ w Gdyni z dnia 26 listopada 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 z art. 47
ust. 1 i 2 oraz art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504),
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zmieni³ decyzj¹ czêciow¹ z dnia 1 grudnia 2003 r. Nr OGD-820/9356-8-A/
5039/2/2001/2003/I/KK swoj¹ wczeniejsz¹ decyzjê z dnia
27 sierpnia 2001 r. Nr OGD  820/9356-8-A/16/2001/I/AR,
zmienion¹ decyzjami: z dnia 4 padziernika 2002 r. Nr OGD
 820/9356-8-A/4055/3/2001/2002/I/JG oraz z dnia 31 lipca 2003 r. Nr OGD  820/9356-8-A/3279/2/2001/2003/I/JG,
wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych cen i stawek
op³at zawartych w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej ww.
decyzj¹, do dnia 31 maja 2004 r. Pozwoli to na dalsze stosowanie zatwierdzonych cen i stawek op³at, tym bardziej,
i¿ w zwi¹zku z reorganizacj¹ Przedsiêbiorstwa, powoduj¹c¹ m.in. zmiany w³aciwoci rzeczowej i terytorialnej,
konieczne bêdzie opracowanie kolejnej (drugiej) taryfy dla
ciep³a uwzglêdniaj¹cej ³¹cznie infrastrukturê ciep³owni-

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 21 sierpnia 2003 r., przedsiêbiorca:
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Czarnem, zwróci³ siê do Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki z wnioskiem o udzielenie mu koncesji na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a.
W trakcie postêpowania administracyjnego w sprawie
udzielenia koncesji stwierdzono, ¿e Koncesjonariusz zosta³ wpisany do Krajowego Rejestru S¹dowego prowadzonego przez S¹d Rejonowy w Gdañsku, XVI Wydzia³
Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod
Nr 0000169984 w dniu 3 wrzenia 2003 r., spe³nia warunki okrelone w art. 33 ust. 1 pkt 1  4 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1504), zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, a w szczególnoci dysponuje rodkami finansowymi w wielkoci gwarantuj¹cej prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci i ma mo¿liwoci techniczne gwarantuj¹ce prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci oraz zatrudnia
osoby o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych, nie znajduje siê w postêpowaniu upad³ociowym, ani w likwidacji. Ponadto stwierdzono, i¿ nie zachodz¹ okolicznoci
okrelone w art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy  Prawo energetyczne.
Okres wa¿noci koncesji zosta³ ustalony na 10 lat, tj.
do 15 listopada 2013 r., zgodnie z art. 36 ustawy  Prawo
energetyczne i zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza.
W trakcie postêpowania zwrócono siê z prob¹ o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie do Zarz¹du Województwa Pomorskiego. Zarz¹d w terminie 14 dni od
przed³o¿enia sprawy, opinii takiej nie wyda³, co zgodnie
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z art. 23 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 7 listopada 2003 r.

2745
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
z dnia 4 listopada 2003 r.
Nr WCC/1001C/2317/W/OGD/2003/GL
W dniu 4 listopada 2003 r. na wniosek przedsiêbiorcy
 therminvest Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Gdañsku, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci
przedsiêbiorcy, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 22 sierpnia 2001 r. Nr WCC/1001/2317/
W/3/2001/RW zmienion¹ decyzjami: z dnia 27 marca
2002 r. Nr WCC/1001A/2317/W/OGD/2002/MS oraz z dnia
12 sierpnia 2002 r. Nr WCC/1001B/2317/W/4/OGD/2002/
AR udzielono przedsiêbiorcy  therminvest Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Gdañsku, kon-
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cesji na wytwarzanie ciep³a na okres do dnia 25 sierpnia
2011 r.
Pismem z dnia 8 padziernika 2003 r. uzupe³nionym pismami z dnia 13 padziernika 2003 r. oraz z dnia 23 padziernika 2003 r., Przedsiêbiorca wniós³ o zmianê ww.
decyzji. Wnioskowana zmiana dotyczy³a zmiany ³¹cznej
mocy zainstalowanej kot³ów w ród³ach ciep³a zlokalizowanych w Dzierzgoniu na Osiedlu W³. Jagie³³y 1 z 0,77
MW na 0,74 MW i na Osiedlu Janka Krasickiego 2 z 1,05
MW na 1,122 MW oraz z uwzglêdnienia w koncesji nowego ród³a ciep³a zlokalizowanego w Dzierzgoniu przy
ulicy Zawadzkiego 38A, o ³¹cznej mocy zainstalowanej
0,28 MW.
Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1504) 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 pón.
zm.), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ decyzj¹z dnia 4 listopada 2003 r. Nr WCC/1001C/2317/
W/OGD/2003/GL swoj¹ wczeniejsz¹ decyzjê z dnia
22 sierpnia 2001 r. Nr WCC/1001/2317/W/3/2001/RW.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 4 listopada 2003 r.
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