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2857
UCHWA£A Nr XII/142/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2003 roku.
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. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2003 r. przyjmowan¹ jako podstawa
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2004
 z kwoty 34,57 z³ za 1 q do kwoty 31,00 z³ za 1 q.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kobylnica.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych

2858
UCHWA£A Nr XII/141/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie Gminy Kobylnica.
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. 5 i art. 7, ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9 poz. 84 z pó. zmianami) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomoci ustala siê w n/w
wysokoci:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,48 z³ od
1 m kw. powierzchni u¿ytkowej.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej  16,50 z³ od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej.
4. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,20 z³ od 1 m kw. powierzchni
u¿ytkowej.

5. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  4,65 z³ od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej.
6. 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.
7. Od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,62 z³ od
1 m kw. powierzchni gruntów.
8. Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od
1 hektara powierzchni.
9. Od gruntów pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,30 z³
od 1 m kw. powierzchni gruntów.
§2
1. Stawkê podatku od nieruchomoci okrelon¹ w § 1 pkt
5 obni¿a siê o 35% dla budynków lub ich czêci u¿ytkowanych przez emerytów i rencistów otrzymuj¹cych
swoje wiadczenia z tytu³u pracy w rolnictwie.
2. Zapis ust. 1 nie dotyczy budynków lub ich czêci, je¿eli wykorzystywane one bêd¹ do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
§3
1. Poza przypadkami wymienionymi w art. 7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych,
zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
 budynki i budowle oraz grunty wykorzystywane na
cele ochrony przeciwpo¿arowej;
 budynki i budowle oraz grunty wykorzystywane na
potrzeby ochrony bezpieczeñstwa publicznego;
 budowle i urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania cieków;
 budowle i urz¹dzenia s³u¿¹ce do produkcji, uzdatniania i przesy³u wody.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmuj¹
budynków i gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.
§4
Poboru podatku od nieruchomoci dokonuj¹ so³tysi,
lub osoby upowa¿nione Uchwa³¹ Rady Gminy w drodze
inkasa, b¹d p³atny jest w kasie Urzêdu Gminy Kobylnica
lub na konto bankowe.
§5
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kobylnica.
§6
Traci moc Uchwa³a Nr II/16/2002 Rady Gminy w Kobylnicy z dnia 3 grudnia 2002 r.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych
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2859
UCHWA£A Nr XIV/119/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie utworzenia Zak³adu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie oraz nadania
statutu.
Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r.,
Nr 15, poz. 148, zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594),
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, zm. Nr 121,
poz. 770, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h),
art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 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) po
zasiêgniêciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo-Bud¿etowej  Rada Miejska w Tczewie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Tworzy siê z dniem 1 stycznia 2004 r. zak³ad bud¿etowy pod nazw¹ Zak³ad Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie  zwany dalej Zak³adem, na bazie maj¹tku Gminy Miejskiej w Tczewie.
§2
Zak³ad bêdzie sklasyfikowany w bud¿ecie gminy miejskiej Tczew w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdzia³ 70001  Zak³ady gospodarki mieszkaniowej.
§3

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

i zwi¹zanych z utrzymaniem tych budynków oraz innych obiektów komunalnych,
6) zak³ad ustala warunki dojazdu i oznakowuje dojazdy
na tereny zarz¹dzanych posesji.
§6
Nadaje siê statut Zak³adowi Gospodarki Komunalnym
Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie, okrelaj¹cy szczegó³owy przedmiot dzia³ania, w brzmieniu stanowi¹cym
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
§7
Strukturê wewnêtrzn¹ jak i regulamin organizacyjny
Zak³adu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie zatwierdza Prezydent Miasta, na wniosek Dyrektora Zak³adu.
§8
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
Z. Drewa

2860
UCHWA£A Nr XIV/112/2003
Rady Gminy Szemud
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci na terenie Gminy
Szemud.

Przychody Zak³adu przeznaczone bêd¹ na pokrycie
kosztów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ statutow¹ Zak³adu.

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 w zwi¹zku z art. 20, art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 9 poz. 84 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) Rada Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:

§5

§1

Przedmiotem dzia³alnoci Zak³adu jest:
1) administrowanie budynkami komunalnymi wraz z terenami stanowi¹cymi integraln¹ czêæ zasobów, lokalami u¿ytkowymi oraz prowadzenie administracji przymusowej,
2) konserwacja i utrzymanie w nale¿ytym stanie technicznym schronów i ukryæ znajduj¹cych siê w administrowanych budynkach, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i wytycznymi,
3) administrowanie terenami przyleg³ymi i zwi¹zanymi
funkcjonalnie z administrowanymi budynkami,
4) utrzymywanie terenów zieleni przy budynkach komunalnych i zwi¹zanych z dzia³kami siedliskowymi, podwórek, zabudowy gospodarczej zwi¹zanej z budynkami i mieszkaniami, kojców na mieci oraz elementów ma³ej architektury,
5) dba³oæ o stan techniczny infrastruktury oraz urz¹dzeñ
technicznych na terenach przynale¿nych do budynków

Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
1. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych lub ich czêci  0,48 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 15,50 z³ od 1 m2,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,11 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) od pozosta³ych, w tym:
 letniskowych  5,82 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
 gospodarczych i innych  5,25 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

Przychodami Zak³adu bêd¹:
1) wp³ywy z czynszów za lokale mieszkalne i u¿ytkowe,
2) wp³ywy ze wiadczonej dzia³alnoci us³ugowej,
3) dotacja z bud¿etu gminy miejskiej,
4) odsetki bankowe.
§4

* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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e) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  1,76 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
2. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  0,58 z³ od 1 m2
powierzchni,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 
0,32 z³ od 1 m2 powierzchni,
c) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,41 z³ od 1 ha powierzchni,
d) pozosta³ych  0,18 z³ od 1 m2 powierzchni, w tym:
 letniskowych  0,27 z³ od 1 m2 powierzchni.
3. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 cytowanej ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki,
grunty i budowle wykorzystywane na cele:
a) kultury,
b) ochrony przeciwpo¿arowej,
c) zbiorowego zaopatrzenia w wodê,
d) zbiorowego odprowadzania cieków.
§3
Traci moc Uchwa³a nr II/12/2002 Rady Gminy Szemud
z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomoci na terenie gminy Szemud.
§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.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Walkusz

2861

§2
Traci moc Uchwa³a nr II/13/2002 Rady Gminy Szemud
z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie obni¿enia redniej
ceny skupu ¿yta dla celów obliczenia podatku rolnego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Walkusz

2862
UCHWA£A XII/97/2003
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, 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 z pón. zm.), art. 5 i 7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
z 2002 r. poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy Czarna D¹brówka uchwala, co nastêpuje:
§1
1)
2)

3)
4)
5)

UCHWA£A Nr XIV/113/2003
Rady Gminy Szemud
z dnia 27 listopada 2003 r.

6)

w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów obliczenia podatku rolnego.

7)
8)

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. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431 z pón. zm.) oraz komunikatu Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika
2003 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2003 r. Rada Gminy Szemud
uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 padziernika 2003 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2003 r. z kwoty 34,57 z³ za 1 kwintal (M.P.
Nr 49, poz. 771) do kwoty 32,50 z³ za 1 kwintal.

9)
10)
11)

Stawki podatku od nieruchomoci rocznie wynosz¹:
od budynków mieszkalnych  za m kw. 0,45 z³,
od budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m kw. powierzchni  15,50 z³,
od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym za 1 m kw. 7,83 z³,
od pozosta³ych budynków  za 1 m² 2,93 z³,
od budynków pozosta³ych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych za 1 m kw.  5,82 z³,
od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m kw. 3,49 z³,
budowle od wartoci  2%,
od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków  od 1 m kw. 0,51 z³,
od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni  3,26 z³,
od pozosta³ych gruntów  za 1 m ²- 0,06 z³,
od pozosta³ych gruntów wykorzystywanych na cele
rekreacyjne za 1 m kw.  0,21 z³.
§2

Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci w wysokoci
100%:
 zabudowania gospodarcze zwi¹zane z prowadzeniem gospodarstwa domowego rolników mieszkaj¹cych samodzielnie, którzy przekazali gospodarstwo
rolne na Skarb Pañstwa w zamian za rentê lub emeryturê,
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 budynki, budowle i grunty zajête na dzia³alnoæ ratowniczo  ganicz¹,
 budynki i grunty wykorzystywane przez placówki kultury z wyj¹tkiem pomieszczeñ zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena,
 budynki i grunty zajête pod tereny i obiekty sportowe,
 grunty i budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania cieków oraz sk³adowania odpadów, a tak¿e
budynki lub ich czêci bezporednio zwi¹zane z procesem poboru i uzdatniania wody zajête na potrzeby
komunalne.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
Nr III/12/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci w 2003 r.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
£. Klêczek

2863
UCHWA£A XII/98/2003
Rady Gminy Czarna D¹brówka
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Czarna D¹brówka w 2004 r.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 z pón. zm. i Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74
z pón. zm.) Rada Gminy Czarna D¹brówka uchwala, co
nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta za pierwsze trzy
kwarta³y roku 2003 (M.P. nr 49 poz. 771) z kwoty 34,57 za
1 q do kwoty 30,00 za 1 q.
§2
Cenê skupu wymienion¹ w § 1 niniejszej uchwa³y przyjmuje siê jako podstawê do obliczania podatku rolnego
za ca³y 2004 rok.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Czarnej D¹brówce.
§4
Traci moc uchwa³a Nr III/14/2002 Rady Gminy w Czarnej D¹brówce z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego za
2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
£. Klêczek

2864
UCHWA£A Nr XII/99/2003
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci 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.), art. 15 i 19 ust. 1 a ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, z 2002 r. poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy
Czarna D¹brówka uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ op³aty targowej na terenie gminy Czarna
D¹brówka wynosi  20,00 z³.
W przypadku jendorazowej op³aty targowej na ca³y tydzieñ 13,00 z³.
Za ka¿dy dzieñ prowadzonego handlu przez ka¿d¹ osobê.
§2
Poboru op³aty targowej w drodze inkasa dokonuj¹ osoby okrelone w za³¹czniku nr 1.
Wynagrodzenie za pobór op³aty wynosi 10% od zainkasowanej kwoty.
Inkasenci maj¹ obowi¹zek rozliczania siê z przyjêtych
wp³at do 30 ka¿dego miesi¹ca.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr III/19/2002 r. Rady Gminy w Czarnej D¹brówce z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie op³aty
targowej od osób dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
£. Klêczek
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XII/99/2003
Rady Gminy Czarna D¹brówka
z dnia 28 listopada 2003 r.
Poboru op³aty targowej w poszczególnych so³ectwach na terenie gminy Czarna D¹brówka dokonuj¹:
1) Bochowo  Teresa Pob³ocka,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
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Czarna D¹brówka  Wojciech Lis,
Jasieñ  W³adys³aw Sobisz,
Jerzkowice  Ryszard Lis,
Karwno  Stanis³aw Paschilk,
Kleszczyniec  Roman Wêgierski,
K³osy  Jaros³aw Domaszk,
Kotuszewo  Józef Duda,
Kozy  Józef Krause,
Kartkowo  Ryszard Dawidowski,
Mikorowo  Emilia Tutkowska,
Mydlita  Franciszek Zielonka,
No¿yno  Zbigniew Nasfeter,
No¿ynko  Zygmunt Lewandowski,
Otnoga  Jerzy Piotrkowski,
Rokiciny  Franciszek Kropid³owski,
Rokitki  Halina Mielewczyk,
Rokity  Zbigniew Wierzowiecki,
Unichowo  Kazimierz Szczegielniak,
Wargowo  Stanis³aw Bia³ek.

2865
UCHWA£A Nr XII/100/2003
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia stawek op³aty miejscowej w 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), art. 7 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
z 2002 r. poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy Czarna D¹brówka uchwala, co nastêpuje:

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
Nr III/18/2002 z dnia 10 grudnia 2002 w sprawie op³aty
miejscowej.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
£. Klêczek

2866
UCHWA£A Nr XII/101/2003
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia stawki podatku od posiadania
psów w 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 84 z pón. zm.)
§1
Okrela siê stawkê podatku od posiadania psów na
terenie gminy Czarna D¹brówka w wysokoci 17,00 z³ za
ka¿dego psa.

§1

§2

W miejscowociach Jasieñ, Zawiat, £upawsko, Skotawsko wprowadza siê op³atê miejscow¹ od osób fizycznych przebywaj¹cych okresowo w tych miejscowociach
w celach wypoczynkowych, zdrowotnych i turystycznych

Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w § 1 je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po
30 czerwca roku podatkowego.

§2
Ustala siê wysokoæ op³aty miejscowej za ka¿dy dzieñ
pobytu w wysokoci  1,30 z³.
Stawkê op³aty miejscowej dla dzieci do lat osiemnastu ustala siê za ka¿dy dzieñ pobytu  0,77 z³.
§3
Poboru op³aty miejscowej w drodze inkasa dokonuj¹:
1) w miejscowoci Jasieñ i £upawsko  Pan W³adys³aw
Sobisz zam.Jasieñ,
2) w miejscowoci £upawsko w Orodku Wypoczynkowym Stoczni Marynarki Wojennej  Pan Zdzis³aw Cymerys zam. Gdynia,
3) w miejscowoci £upawsko w Orodku Wypoczynkowym Wrzos  Pani Jolanta Zejer zam. Jasieñ,
4) w miejscowoci £upawsko na polu namiotowym 
dzier¿awca pola namiotowego,
5) w miejscowoci Zawiat  Pan Jerzy Piotrowski zam.
Dêby,
6) w miejscowoci Skotawsko  Pan Henryk Mudlaf zam.
Wejherowo Kierownik Orodka.
Wynagrodzenie za pobór op³aty wynosi 10% zainkasowanej kwoty.
Inkasenci maja obowi¹zek rozliczania siê z przyjêtych
wp³at do 30 ka¿dego miesi¹ca.

§3
Podatek p³atny jest bez wezwania w terminie do 31 marca ka¿dego roku podatkowego lub w ci¹gu 14 dni od dnia
wejcia w posiadanie psa.
§4
Poboru podatku od posiadania psów dokonuj¹ so³tysi
wsi w drodze inkasa.
Wynagrodzenie za pobór podatku od psów wynosi
10% od zainkasowanej kwoty.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
Nr III/17/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia stawki podatku od posiadania psów.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
£. Klêczek
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UCHWA£A Nr XII/102/2003
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych na terenie Gminy Czarna D¹brówka 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. 1519z pón. zm.), art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy Czarna
D¹brówka uchwala, co nastêpuje:
§1
Roczne stawki podatku od rodków transportowych
wynosz¹:
I. Od samochodów ciê¿arowych o których 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  522,20 z³,
2) powy¿ej 5,5tony do 9 ton w³¹cznie  730,40 z³,
3) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton  834,80 z³.
II. Od samochodu ciê¿arowego o których mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu
i liczby osi:
1) pojazd posiadaj¹cy dwie i trzy osie o masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  1.576,31 z³,
2) pojazd posiadaj¹cy cztery osie i wiêcej o masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  2.452,80 z³.
III.Od ci¹gnika siod³owego i balastowego o których 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 i poni¿ej 12 ton  1.447,80 z³,
2) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê
osi  1.937,76 z³,
3) powy¿ej 36 ton bez wzglêdu na liczbê osi  2.548,65
z³.
IV. Przyczepy i naczepy o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych:
1) od 7 ton i poni¿ej 12 ton  240,00 z³,
2) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê
osi  1.291,07 z³,
3) powy¿ej 36 ton bez wzglêdu na liczbê osi  1.699,97
z³.
V. Autobusy w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniej ni¿ 30 miejsc  649,00 z³,
2) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.043,00 z³.
§2
Na mocy przepisu art. 10 ust. 2 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych obni¿a siê stawkê podatku od rodków transportowych o których mowa w ust 1 pkt 1,3,5
i 7 ustawy:
a) o 10% od rodków transportowych, których wiek
nie przekracza 5 lat,
b) o 10 gdy rodek transportowy jest wyposa¿ony w
katalizator spalinowy lub instalacjê zasilania gazem
propan  butan i jest potwierdzone stosownym wpisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr III/20/2002 Rady Gminy w Czarnej D¹brówce z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
£. Klêczek

2868
UCHWA£A Nr XII/173/2003
Rady Miasta Sopotu
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr III/17/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci rocznych
stawek podatku od nieruchomoci na obszarze miasta
Sopotu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w zwi¹zku z 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;
zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113
poz. 984, Nr215, poz. 1806 z 2003 r., Nr 80 poz. 711) oraz
art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Dz. U. Nr 200,
poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Dz. U.
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Rady Miasta Sopotu Nr III/17/2002 z dnia 6
grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci rocznych
stawek podatku od nieruchomoci na obszarze miasta
Sopotu, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y w pkt 10 stawkê podatku okrela siê w wysokoci  0,25 z³.
2. Pozosta³e stawki podatku okrelone w za³¹czniku
Nr 1 do uchwa³y nie ulegaj¹ zmianie.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
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2869
UCHWA£A Nr XII/174/2003
Rady Miasta Sopotu
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr III/19/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci rocznych
stawek podatku od rodków transportowych na obszarze miasta Sopotu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w zwi¹zku z 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;
zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113
poz. 984, Nr215, poz. 1806 z 2003 r., Nr 80 poz. 711) oraz
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Dz. U.
Nr 200,poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Dz. U.
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z 20 padziernika 2003 r. w sprawie stawek
podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych
w 2004 r. (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15 poz. 83) Rada
Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Rady Miasta Sopotu Nr III/19/2002 z dnia 6
grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci rocznych
stawek podatku od rodków transportowych na obszarze miasta Sopotu, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W za³¹czniku nr 1 w pkt 14 stawkê podatku okrela
siê w wysokoci  2 452,80 z³.
2. W za³¹czniku nr 1 w pkt 15 stawkê podatku okrela
siê w wysokoci  2 452,80 z³.
3. W za³¹czniku nr 2 w pkt 6 stawkê podatku okrela
siê w wysokoci  1 940,00 z³
4. Pozosta³e stawki podatku okrelone w uchwale nie
ulegaj¹ zmianie.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

2870
UCHWA£A Nr 85/XIII/2003
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie stawek i zwolnieñ podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) , art. 5
ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84
z pón. zm.) oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³a-

tach lokalnych(M.P. Nr 51 poz. 804) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
1) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  powierzchnia u¿ytkowa  0,51 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 powierzchnia u¿ytkowa  za 1 m2 17,00 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  powierzchnia u¿ytkowa  za 1 m2 3,49 z³,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  powierzchnia u¿ytkowa  za 1 m2 8,00 z³,
e) letniskowych  powierzchnia u¿ytkowa  za 1m2 5,82 z³,
f) stanowi¹cych w³asnoæ emerytów i rencistów rolnych  powierzchnia u¿ytkowa  1 m2 2,91 z³,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  powierzchnia u¿ytkowa  1 m2 5,60 z³,
2) od budowli  procent wartoci  2%,
3) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  od 1 m2 powierzchni 0,60 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni
3,41 z³,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  od 1 m2
powierzchni 0,15 z³.
§2
Zwalnia siê z podatku nieruchomoci lub ich czêci:
a) zajête na prowadzenie dzia³alnoci zwi¹zanej z upowszechnianiem kultury, sportu masowego i ochrony
przeciwpo¿arowej,
b) zajête na biblioteki,
c) zajête na cmentarze,
d) stanowi¹ce w³asnoæ komunaln¹ gminy, nie rozdysponowane na rzecz innych podmiotów, za wyj¹tkiem budynków i gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr 6/II/2002 Rady Gminy w Przechlewie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie stawek
i zwolnieñ podatku od nieruchomoci.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski
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2871
UCHWA£A Nr 86/XIII/2003
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) , art. 19
pkt 1 lit.d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón.
zm.) oraz pkt 5d 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 Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³aty administracyjne za wykonanie nastêpuj¹cych czynnoci urzêdowych:
1) za sporz¹dzenie testamentu allograficznego  50,00 z³,
2) za powiadczenie owiadczenia dotycz¹cego prowadzenia osobicie gospodarstwa rolnego  10,00 z³,
3) za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  70,00 z³.
§2
Pobór op³aty nastêpuje z chwil¹ z³o¿enia wniosku o
sporz¹dzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu.
§3
Op³aty administracyjne wymienione w § 1 uiszcza siê
na konto Urzêdu Gminy Przechlewo nr 31932600060060010920000010 BS Cz³uchów Oddzia³ Przechlewo
przed sporz¹dzeniem czynnoci lub przed wydaniem
wypisu i wyrysu.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a Nr 10/II/2002 Rady Gminy w Przechlewie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek op³at administracyjnych za czynnoci
urzêdowe.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

2872
UCHWA£A Nr 87/XIII/2003
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek i zwolnieñ podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10
i 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.) oraz pkt 3 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 Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych:
1. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 ton do 5,5 ton
530,00 z³
 od 5,5 ton do 9 ton
850,00 z³
 od 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.050,00 z³
2. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
dwie osie
 od 12 ton do 13 ton
1.280,00 z³
 od 13 ton do 14 ton
1.340,00 z³
 od 14 ton do 15 ton
1.400,00 z³
 od 15 ton do 18 ton
1.450,00 z³
trzy osie
 od 15 ton do 17 ton
1.500,00 z³
 od 17 ton do 19 ton
1.550,00 z³
 od 19 ton do 21 ton
1.600,00 z³
 od 21 ton do 23 ton
1.650,00 z³
 od 23 ton do 25 ton
1.800,00 z³
 od 25 ton do 26 ton
1.850,00 z³
cztery osie
 od 23 ton do 25 ton
1.650,00 z³
 od 25 ton do 27 ton
1.850,00 z³
 od 27 ton do 29 ton
2.100,00 z³
 od 29 ton do 31 ton
2.200,00 z³
 od 31 ton do 32 ton
2.300,00 z³
3. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
 od 3,5 ton do 5,5 ton
1.280,00 z³
 od 5,5 ton do 9 ton
1.350,00 z³
 powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.400,00 z³
4. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿ej ni¿ 12 ton:
dwie osie
 od 12 ton do 18 ton
1.600,00 z³
 od 18 ton do 25 ton
1.700,00 z³
 od 25 ton do 31 ton
1.800,00 z³
 od 31 ton do 40 ton
1.900,00 z³
trzy osie
 od 36 ton do 40 ton
2.000,00 z³
 od 40 ton do 44 ton
2.300,00 z³
5. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego  1.150,00 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:
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jedna o
 od 12 ton do 18 ton 860,00 z³
 od 18 ton do 25 ton 960,00 z³
 od 25 ton do 28 ton 1.070,00 z³
dwie osie
 od 23 ton do 28 ton 1.340,00 z³
 od 28 ton do 33 ton 1.400,00 z³
 od 33 ton do 38 ton 1.650,00 z³
 od 38 ton do 44 ton 1.700,00 z³
trzy osie
 od 36 ton do 38 ton 1.750,00 z³
 od 38 ton do 44 ton 1.800,00 z³
7. Autobusy, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniejszej ni¿ 30 miejsc
1.300,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.700,00 z³
§2
1. Stawki podatku od rodków transportowych ustalone
w § 1 obni¿a siê o 5%, je¿eli pojazd jest wyposa¿ony w
katalizator spalin b¹d posiada napêd ekologiczny.
2. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
autobusy wykorzystywane do dowozu dzieci do szkó³.
3. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
pojazdy s³u¿¹ce do realizacji zadañ statutowych i ustawowych gminy Przechlewo.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr 8/II/2002 Rady Gminy w Przechlewie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie podatku od
rodków transportowych.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

2873
UCHWA£A Nr 88/XIII/2003
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pón. zm.) oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pón. zm.) Rada
Gminy 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 pierwszych trzech kwarta³ów 2003 r. (M.P. Nr 49 poz. 771) obni¿a siê z kwoty 34,57 z³ za 1 q do kwoty 33,45 z³ za 1 q.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

2874
UCHWA£A Nr XII/71/03
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 28 listopada 20043 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoci w 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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, z pón. zm.), art. 5
ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz.
84 z pón. zm.) oraz pkt 1 i 2 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 Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od budynków lub ich czêci:
a) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,40 z³,
b) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  16,50 z³,
c) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,11 z³,
d) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,49 z³,
e) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego prze organizacje po¿ytku publicznego  5,82 z³,
f) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,62 z³,
g) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej domków letniskowych  5,50 z³,,
h) od 1 m2 gara¿y  3,50 z³,
2) od wartoci budowli  2%,
3) od gruntów:
a) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,58 z³,
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b) od 1 m2 powierzchni gruntów zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego prze organizacje po¿ytku publicznego  0,31 z³,
c) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajêtych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
 3,41 z³,
d) od 1 m2 pozosta³ych gruntów  0,30 z³.

Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

§2
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Podatek od nieruchomoci p³atny jest w kasie Urzêdu
Gminy, u so³tysa lub na rachunek bud¿etu gminy na konto: BS Cz³,uchów Nr 02 9326 0006 0030 5189 3000 00 10.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Guza

2875
UCHWA£A Nr XII/72/03
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2004
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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, z pón. zm.), art. 14
pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.)
oraz pkt 4 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 Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w nastêpuj¹cej wysokoci tj.:
 od ka¿dego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu 
20,00 z³.
§2
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania do dnia
31 marca roku podatkowego lub w ci¹gu dwóch tygodni
od dnia wejcia w posiadanie psa.
§3
Podatek od posiadania psów p³atny jest w kasie Urzêdu Gminy, u so³tysa lub na rachunek bud¿etu gminy na
konto: BS Cz³,uchów Nr 02 9326 0006 0030 5189 3000 00
10.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Guza

UCHWA£A Nr XII/73/03
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie stawek op³aty targowej na obszarze Gminy
Rzeczenicy w 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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, z pón. zm.), art. 15,
16 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84
z pón. zm.) oraz pkt 5 lit. a 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 Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce dzienne stawki op³aty targowej:
1) za sprzeda¿ towaru z wózka, kosza, skrzynki lub z rêki 
8,00 z³,
2) za sprzeda¿ towaru z samochodu osobowego oraz
przyczep samochodowych, ci¹gnikowych a tak¿e z wozów konnych  11,00 z³,
3) za sprzeda¿ towaru z samochodu dostawczego do 1,5t
i powy¿ej 1,5t  17,00 z³.
§2
Op³atê targow¹ pobiera siê dziennie od osób fizycznych, osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych
niemaj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach.
§3
Targowiskami o których mowa w § 2 s¹ wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel, z wyj¹tkiem targowisk pod dachem oraz hal u¿ywanych do targów, aukcji i wystaw.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Op³ata targowa p³atna jest w kasie Urzêdu Gminy, u
so³tysa, lub na rachunek bud¿etu gminy konto: BS Cz³uchów Nr 02 9326 0006 0030 5189 3000 00 10.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Guza

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2877, 2878, 2879
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2877
UCHWA£A Nr XII/74/03
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci w 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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, z pón. zm.), 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

tysa lub na rachunek bud¿etu gminy na konto w BS Cz³uchów Nr 02 9326 0006 0030 5189 3000 00 10.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Guza

§1
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci s³u¿¹ce u¿ytecznoci publicznej zajête
na potrzeby jednostek bud¿etowych, zak³adów bud¿etowych i instytucji kultury powi¹zanych z bud¿etem
Gminy Rzeczenica z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci oraz gruntów zajêtych lub wydzier¿awionych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
2) grunty zajête na cmentarze komunalne,
3) nieruchomoci zajête na potrzeby Stra¿y Po¿arnej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Guza

2878
UCHWA£A Nr XII/75/03
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia redniej ceny skupu ¿yta na terenie gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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, z pón. zm.), art. 6
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pon. zmianami)
oraz 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) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Obni¿a siê okrelon¹ cenê 1 q ¿yta og³oszon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia
17 padziernika 2003 r. w sprawie redniej ceny skupu
¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów w 2003 r. (MP
Nr 49, poz. 771) do kwoty  28,00 z³ w celu obliczenia
podatku rolnego w 2004 r.
§2
Podatek rolny p³atny jest w kasie Urzêdu Gminy, u so³-

2879
UCHWA£A Nr XII/76/03
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
w 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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, z pón. zm.), art. 10
ust. 1, 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.) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
20 padziernika 2003 r. (Dziennik Urzêdowy Ministra Finansów nr 15 poz. 83), oraz pkt 3 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 Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie  600,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 do 9 ton w³¹cznie  770,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.050,00 z³,
2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) dwie osie:
 od 12 do 13 ton w³¹cznie  1.650,00 z³,
 powy¿ej 13 do 14 ton w³¹cznie  1.650,00 z³,
 powy¿ej 14 do 15 ton w³¹cznie  1.650,00 z³,
 powy¿ej 15 do 18 ton w³¹cznie  1.650,00 z³,
b) trzy osie:
 od 15 do 17 ton w³¹cznie  1.750,00 z³,
 powy¿ej 17 do 19 ton w³¹cznie  1.750,00 z³,
 powy¿ej 19 do 21 ton w³¹cznie  1.750,00 z³,
 powy¿ej 21 do 23 ton w³¹cznie  1.750,00 z³,
 powy¿ej 23 do 25 ton w³¹cznie  1.750,00 z³,
 powy¿ej 25 do 26 ton w³¹cznie  1.750,00 z³,
c) cztery osie:
 od 23 do 25 ton w³¹cznie  1.850,00 z³,
 powy¿ej 25 do 27 ton w³¹cznie  1.850,00 z³,
 powy¿ej 27 do 29 ton w³¹cznie  1.850,00 z³,
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3)

4)

5)

6)

7)

 powy¿ej 29 do 31 ton w³¹cznie  1.850,00 z³,
 powy¿ej 31 do 32 ton w³¹cznie  1.850,00 z³,
od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 do 5,5 ton w³¹cznie  1.250,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 do 9 ton w³¹cznie  1.350,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.400,00 z³,
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 do 36 ton w³¹cznie i powy¿ej
36 ton:
a) dwie osie:
 od 12 do 18 ton w³¹cznie  1.550,00 z³,
 powy¿ej 18 do 25 ton w³¹cznie  1.650,00 z³,
 powy¿ej 25 do 36 ton w³¹cznie  1.750,00 z³,
 powy¿ej 36 do 40 ton w³¹cznie  1.850,00 z³,
d) trzy osie:
 od 36 do 40 ton w³¹cznie  1.950,00 z³,
 powy¿ej 40 do 44 ton w³¹cznie  2.300,00 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 wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego  1.150,00 z³,
od przyczep i naczep które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego do 36 ton w³¹cznie powy¿ej 36 ton:
a) jedna o:
 od 12 do 18 ton w³¹cznie  850,00 z³,
 powy¿ej 18 do 25 ton w³¹cznie  950,00 z³,
 powy¿ej 25 do 28 ton w³¹cznie  1.050,00 z³,
b) dwie osie:
 od 23 do 28 ton w³¹cznie  1.300,00 z³,
 powy¿ej 28 do 33 ton w³¹cznie  1.350,00 z³,
 powy¿ej 33 do 38 ton w³¹cznie  1.600,00 z³,
 powy¿ej 38 do 44 ton w³¹cznie  1.650,00 z³,
c) trzy osie
 od 36 do 38 ton w³¹cznie  1.700,00 z³,
 powy¿ej 38 do 44 ton w³¹cznie  1.750,00 z³,
od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia mniejszej ni¿ 30 miejsc  1.350,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.750,00 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Guza

2880
UCHWA£A Nr XII/77/03
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia redniej ceny sprzeda¿y drewna na
terenie gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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, z pón. zm.), art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z pon. zmianami) oraz komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 20 padziernika 2003 r. w sprawie redniej ceny sprzeda¿y drewna, obliczonej wed³ug redniej
ceny drewna uzyskanej przez nadlenictwa za pierwsze
trzy kwarta³y 2003 r. (M.P. Nr 50 poz. 787) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê redni¹ cenê sprzeda¿y drewna na obszarze
gminy og³oszon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 20 padziernika 2003 r. w sprawie redniej ceny sprzeda¿y drewna uzyskanej przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwarta³y 2003 r. (MP Nr 50 poz.
787) na kwotê  107,70 z³ za 1 m3 w celu obliczenia podatku lenego w 2004 r.
§2
Podatek leny p³atny jest w kasie Urzêdu Gminy, u so³tysa lub na rachunek bud¿etu gminy w BS Cz³uchów Nr
02 9326 0006 0030 5189 3000 00 10.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Guza

§2
Zwalnia siê z podatku rodki transportowe, autobusy
dowo¿¹ce dzieci do szkó³, pojazdy s³u¿¹ce do realizacji
zadañ statutowych i ustawowych Gminy Rzeczenica.
§3
Podatek od rodków transportowych p³atny jest w kasie Urzêdu Gminy, u so³tysa lub na rachunek bud¿etu
gminy na konto: BS Cz³uchów Nr 02 9326 0006 0030 5189
3000 00 10.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

2881
UCHWA£A Nr IX/35/2003
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 29 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wzorów deklaracji i informacji
w sprawie podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku rolnego.
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 z pón. zm.) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2881, 2882
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12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm., Dz. U. Nr 200,
poz. 1683 ze zm.) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 z pón. zm., Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 ze
zm.) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r.
o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze
zm.) Rada Gminy w Smo³dzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzór deklaracji:
1) na podatek leny (za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y)*,
2) na podatek od nieruchomoci (za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y)*,
3) na podatek rolny (za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y)*.
§2
Ustala siê wzór informacji:
1) w sprawie podatku lenego (za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y)*,
2) w sprawie podatku od nieruchomoci (za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y)*,
3) w sprawie podatku rolnego (za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y)*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Smo³dzino.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy w Smo³dzinie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

2882
UCHWA£A Nr IX/36/2003
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 29 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci na terenie gminy Smo³dzino oraz zwolnieñ w tym
podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pon. zm.), art. 5, 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.,
Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683 z pón.zmian.) 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 Gminy w Smo³dzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci w wysokoci:
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê.

I. Od gruntów:
1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 
0,36 z³,
2) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 
3,41 z³,
3) pozosta³ych (w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego) od 1 m2 powierzchni  0,08 z³.
II. Od budynków lub ich czêci
1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,41 z³,
2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  10,00 z³,
3) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,10 z³,
4) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,10 z³,
5) pozosta³ych (w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  4,00 z³.
III.Od budowli:
 od wartoci budowli okrelonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7  2%.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. Budynki i grunty jednostek organizacyjnych gminy w
zwi¹zku z prowadzon¹ przez nie dzia³alnoci¹ statutow¹.
2. Budynki i grunty placówek porz¹dku publicznego oraz
instytucji kultury za wyj¹tkiem lokali mieszkalnych i czêci wynajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Smo³dzino.
§4
Traci moc uchwa³a Nr II/21/2002 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci na terenie gminy Smo³dzino oraz zwolnieñ w tym podatku.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy w Smo³dzinie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§2

UCHWA£A Nr IX/37/2003
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 29 listopada 2003 r.

Podatek p³atny jest w terminie do dnia 15 maja roku
podatkowego lub w ci¹gu 14 dni od dnia zaistnienia obowi¹zku podatkowego.

w sprawie ustalenia ceny skupu ¿yta jako podstawy
wymiaru podatku rolnego na 2004 r.

§3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 pkt 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. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pón. zm.) i Komunikatu
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia
17.10.2003 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2003 r. (M.P. Nr 49 poz. 771),
Rada Gminy w Smo³dzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Obni¿a siê w Gminie Smo³dzino redni¹ cenê skupu
¿yta za pierwsze trzy kwarta³y 2003 r. z kwoty 34,57 z³
za 1q do kwoty 28,00 z³. za 1 q.
2. Cena skupu ¿yta, okrelona w § 1 ust. 1 uchwa³y, s³u¿y
do obliczania podatku rolnego za 2004 r.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Smo³dzino.
§3
Traci moc uchwa³a Nr II/18/2002 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia ceny
skupu ¿yta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na
2003 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy w Smo³dzinie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

2884
UCHWA£A Nr IX/38/2003
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 29 listopada 2003 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 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. 13 i
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., Dz. U. Nr 200, poz. 1683 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), Rada Gminy w Smo³dzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê podatek od posiadania psów od osób fizycznych w wysokoci 7,50 z³ od jednego psa.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Smo³dzino.
§4
Traci moc uchwa³a Nr II/19/2002 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

2885
UCHWA£A Nr IX/39/2003
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 29 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³aty miejscowej pobieranej od osób przebywaj¹cych czasowo na terenie
gminy Smo³dzino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 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. 17 i art. 19
pkt 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., Dz. U Nr 200, poz. 1683 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),Rada Gminy w Smo³dzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek op³aty miejscowej pobieranych od osób fizycznych przebywaj¹cych d³u¿ej ni¿
dobê w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowociach: Gardna
Wielka, Czo³pino, Kluki, Komnino, Smo³dzino, Smo³dziñski Las, Wysoka, za ka¿dy dzieñ pobytu w wysokoci 1,25
z³ od osoby.
§2
1. Inkaso op³aty miejscowej powierza siê w³acicielom
pensjonatów, domów wczasowych, kierownikom
schronisk szkolnych, osobom wynajmuj¹cym kwatery.
2. Z tytu³u inkasa op³aty miejscowej inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 25% sumy brutto
wp³aconych nale¿noci.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2 wyp³aca siê
jednorazowo, po rozliczeniu siê inkasenta.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2885, 2886, 2887
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§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy w Smo³dzinie.

§4
Traci moc uchwa³a Nr II/20/2002 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci op³aty miejscowej pobieranej od osób przebywaj¹cych czasowo na terenie gminy Smo³dzino.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

2886
UCHWA£A Nr IX/40/2003
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 29 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej na placach
i ulicach na terenie gminy Smo³dzino.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 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. 15 i 16 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., Dz. U Nr 200, poz. 1683 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) Rada Gminy w Smo³dzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej, pobieranej
na placach i ulicach w miejscowoci Gardna Wielka
i Smo³dzino w wysokoci:
1) samochody ciê¿arowe i towarowe  15,00 z³,
2) samochody towarowo-osobowe z przyczepami, ci¹gniki, wóz konny  15,00 z³,
3) samochody osobowe  15,00 z³,
4) handel obnony  15,00 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Smo³dzinie.
§3
Traci moc uchwa³a Nr II/17/2002 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej na placach i ulicach we wsiach Gardna Wielka i Smo³dzino.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

2887
UCHWA£A Nr XI/82/03
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 5 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 zm. Nr 200,
poz. 1680)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 Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,55 z³ od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,41 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0,07 z³ od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,40 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  13,00 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 1m 2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych  2,82 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
3) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych.
§2
Zwalnia siê w 2004 r. z podatku nieruchomoci s³u¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców w zakresie:
 ochrony przeciwpo¿arowej i kultury,
 kanalizacji,
 usuwania i oczyszczania cieków komunalnych oraz
zaopatrzenia w wodê.

Poz. 2887, 2888, 2889, 2890
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§3

§6

Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci za rok 2004
grunty stanowi¹ce drogi w gospodarstwach rolnych i lenych, sklasyfikowane na u¿ytkach rolnych i gruntach lenych, jak i niesklasyfikowane, s³u¿¹ce prowadzeniu dzia³alnoci rolniczej lub lenej.

Traci moc uchwa³a Nr II/12/02 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów.

§4
Traci moc uchwa³a Nr II/9/02 Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomoci, uchwa³a Nr IV/32/03 Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zwolnienia od podatku
od nieruchomoci i uchwa³a Nr VII/52/03 w sprawie wprowadzenia zwolnieñ od podatku od nieruchomoci z dnia
30 czerwca 2003 r.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
I. Sa³ak

2888
UCHWA£A Nr XI/83/03
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 1142, poz. 1591ze zm.) art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200, poz. 1680) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika
2003 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w
podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804) Rada
Gminy uchwala:
§1
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w wysokoci 20 z³ od jednego psa rocznie.
§2
Ustala siê stawkê podatku od jednego psa posiadanego przez emeryta lub rencistê w wysokoci 10,- z³.
§3
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawek okrelonych w § 1 i § 2, je¿eli w³aciciel wszed³ w posiadanie
psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§4
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
dnia 15 marca roku podatkowego lub w ci¹gu dwóch tygodni od dnia wejcia w posiadanie psa w kasie Urzêdu
Gminy.
§5
Zwalnia siê z podatku od posiadania psów psy mieszkañców gminy Borzytuchom w roku 2004.

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
I. Sa³ak

2889
UCHWA£A Nr XI/84/03
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta stanowi¹cej podstawê do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.), w zwi¹zku z Komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia
17 padziernika 2003 r. (M.P. Nr 49, poz. 771) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê ¿yta okrelon¹ w komunikacie
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2003 r. (M.P.Nr 49, poz. 771) do kwoty 29,- z³ za
1 q  przyjmowan¹ jako podstawê do obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy Borzytuchom w 2004 r.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
I. Sa³ak

2890
UCHWA£A Nr XI/85/03
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r.  o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; zm.Nr 200, poz. 1680)i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika
2003 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2890, 2891
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§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  592,b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  701,c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  1.125,2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿
18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.228, o liczbie osi  trzy  890,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿
26 ton:
 o liczbie osi  trzy  1.535, o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.381,c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.432,3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿
18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.577, o liczbie osi  trzy  1.330,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿
26 ton:
 o liczbie osi  trzy  1.535, o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.688,c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2.124,4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton  1.125,b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1.330,c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.432,5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿
18 ton:
 o liczbie osi  dwie  512,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿
36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.577,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.637, o liczbie osi  trzy  1.739,6) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿
18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.577,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿
36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.717,-

7)

8)

9)

10)

c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.739, o liczbie osi  trzy  1.535,od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton  202,od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna  921,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  921, o liczbie osi  dwie  1.074,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.125, o liczbie osi trzy  816,od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna  921,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  1.176, o liczbie osi  dwie  1.176,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.472, o liczbie osi  trzy  1.109,od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1.190,b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.535,§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
po uprzednim g³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
I. Sa³ak

2891
UCHWA£A Nr XI/66/2003
Rady Gminy w Morzeszcznie
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawki podatku od posiadania psa oraz okrelenia zasad ustalania, poboru
i terminów p³atnoci tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42
ust 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. z 201 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. 9, poz. 84 zm.
Dz. U. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr110,
poz. 1039) Rada Gminy w Morzeszczynie po zasiêgniêciu
opinii Komisji uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 2891, 2892, 2893

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§1

§1

1. Okrela siê stawkê podatku od posiadania psa w gminie Morzeszczyn w wysokoci 50,00 z³ rocznie od ka¿dego psa.
2. Podatku od posiadania psa nie pobiera siê od osób
prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwo domowe
 od jednego psa.

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  0,52 z³ od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,41 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) drogi  0,08 z³ od 1 m2 powierzchni,
d) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,16 z³
od 1 m2 powierzchni;
2. 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  15,60 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
 3,09 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) gara¿y  5,16 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  3,02 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budowli  2% ich wartoci.

§2
Podatek od posiadania psów  zwany dalej podatkiem
 wp³aca siê z góry bez wezwania w terminie do 31 marca ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³ psa po tym terminie, to wówczas wp³aca podatek w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty nabycia psa.
§3
Podatek wp³aca siê w po³owie wysokoci stawki przypadaj¹cej za dany rok od posiadania psa nabytego po
dniu 30 czerwca danego roku.
§4
Rejestracje psów prowadz¹ so³tysi poszczególnych
so³ectw. Podatek p³atny jest bezporednio w kasie urzêdu lub na rachunek gminy w terminie okrelonym w § 2
i § 3.
§5
Traci moc Uchwa³a Nr III/9/2002 Rady Gminy w Morzeszczynie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od posiadania psów i za niektóre czynnoci urzêdowe oraz uregulowania innych
spraw dotycz¹cych tych wiadczeñ.
§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.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Olech

2892
UCHWA£A Nr XI/67/2003
Rady Gminy w Morzeszcznie
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci na terenie gminy
Morzeszczyn.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 42
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. z 201 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. 9, poz. 84
zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874
i Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840) 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 Gminy w Morzeszczynie po zasiêgniêciu opinii Komisji uchwala, co nastêpuje:

§2
Traci moc Uchwa³a Nr III/11/2002 Rady Gminy w Morzeszczynie z dnia 04 grudnia 2002 r.
§3
Uchwa³¹ podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Olech

2893
UCHWA£A Nr XI/68/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych w Gminie Morzeszczyn.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2893
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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.) i 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 ze zm.) Rada Gminy w Morzeszczynie po zasiêgniêciu opinii wszystkich komisji uchwala, co
nastêpuje:

7.

§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
400 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
600 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
750 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 liczbie osi  dwie
822 z³
 liczbie osi  trzy
720 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 liczbie osi  trzy
1.131 z³
 liczbie osi  cztery i wiêcej
1.028 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 liczbie osi  trzy
1.014 z³
 liczbie osi  cztery i wiêcej
1.654 z³
3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 liczbie osi  dwie
1.252 z³
 liczbie osi  trzy
822 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 liczbie osi  trzy
1.577 z³
 liczbie osi  cztery i wiêcej
1.439 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 liczbie osi  cztery i wiêcej
2.452,80 z³
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
514 z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
720 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
925 z³
5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 liczbie osi  dwie
1.028 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.257 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.413 z³
 liczbie osi  trzy
1.723 z³
6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 liczbie osi  dwie
1.028 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.725 z³

8.

9.

10.

c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.938 z³
 liczbie osi  trzy
2.548,65 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 wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
617 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 i mniejszej ni¿ 18 ton:
 liczbie osi  jedna
720 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  jedna
822 z³
 liczbie osi  dwie
925 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.150 z³
 liczbie osi  trzy
1.131 z³
Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 liczbie osi  jedna
822 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  jedna
925 z³
 liczbie osi  dwie
1.149 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.700 z³
 liczbie osi  trzy
1.281 z³
Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
720 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.439 z³
§2

1. Dla pojazdów okrelonych z § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
450 z³
 powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
650 z³
 powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
800 z³
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
565 z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
771 z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
977 z³
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
668 z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
771 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.491 z³
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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Poz. 2893, 2894, 2895

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§4

§5

Traci moc Uchwa³a Nr III/12/2002 r.ady Gminy w Morzeszczynie z dnia 4grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
w gminie Morzeszczyn.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Olech

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Olech

2894
UCHWA£A Nr XI/69/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawki op³aty administracyjnej za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Morzeszczyn
i ze Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Morzeszczyn.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) art. 18 i 19
pkt 1, lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. 9, poz. 84 zm.
Dz. U. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110,
poz. 1039) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717) Rada Gminy w Morzeszczynie uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siêstawkê op³aty administracyjnej za sporz¹dzenie informacji z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Gminy Morzeszczyn i ze Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Morzeszczyn w wysokoci:
a)  wypisu  30 z³otych,
b)  wyrysu  25 z³otych.
§2
Op³aty o których mowa w § 1 uiszcza siêw kasie Urzêdu Gminy w Morzeszczynie przed wydaniem wypisu i wyrysu.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siêWójtowi Gminy Morzeszczyn.
§4
Traci moc Uchwa³a III/9/2002 Rady Gminy w Morzeszczynie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od psa i za niektóre czynnoci urzêdowe oraz okrelenie zasad ustalania, poboru i terminów
p³atnoci tych podatków.

2895
UCHWA£A Nr XI/93/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci
na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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, 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, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, Dz. U z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Dz. U.
Nr 203 poz. 1966) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (MP Nr 51, poz. 804), Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,50 z³.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza
lub lena oraz od czêci budynków mieszkalnych
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  16,37 z³,
3. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,72 z³,
4. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,56 z³,
5. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1m2 powierzchni u¿ytkowej  5,56 z³,
6. Od budowli 2% ich wartoci
7. Od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków  0,58 z³,
b) pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni  3,25 z³,
c) od gruntów pozosta³ych 0,15 z³.
§2
Obni¿a siê stawkê podatku od nieruchomoci wymie-

Dziennik Urzêdowy
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nionych w § 1 pkt 5 bêd¹cych w³asnoci¹ emerytów i rencistów do kwoty 3,10 z³ za 1m2 powierzchni u¿ytkowej.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Dzierzgoniu Nr III/
18/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci na 2003 rok.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Dzierzgonia.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Procyk

2896
UCHWA£A Nr XI/94/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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, 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 (t.j. 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, Dz. U. Nr 203,
poz. 1966) 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 Obwieszczenia 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 uchwala,
co nastêpuje:
§1
Okrela siê roczne stawki podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Dzierzgoñ:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  600,00 z³,
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  1.000,00 z³,
 powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.200,00 z³.
2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) o liczbie osi  dwie:
 od 12 ton i poni¿ej 15 ton  1.107,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton  1.207,00 z³,
b) o liczbie osi  trzy
 od 12 ton i poni¿ej 19 ton  1.107,00 z³,
 od 19 ton i poni¿ej 23 ton  1.408,00 z³,
 od 23 ton i poni¿ej 25 ton  1.610,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton  1.911,00 z³,

Poz. 2895, 2896

c) o liczbie osi  cztery i wiêcej:
 od 12 ton i poni¿ej 25 ton  1.308,00 z³,
 od 25 ton i poni¿ej 27 ton  1.509,00 z³,
 od 27 ton i poni¿ej 29 ton  1.710,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton  2.290,00 z³.
2.1.Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) o liczbie osi  dwie
 od 12 ton i poni¿ej 15 ton  1.107,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton  1.252,00 z³,
b) o liczbie osi  trzy:
 od 12 ton i poni¿ej 19 ton  1.107,00 z³,
 od 19 ton i poni¿ej 23 ton  1.408,00 z³,
 od 23 ton i poni¿ej 25 ton  1.610,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton  1.911,00 z³,
c) o liczbie osi  cztery i wiêcej:
 od 12 ton i poni¿ej 25 ton  1.308,00 z³,
 od 25 ton i poni¿ej 27 ton  1.509,00 z³,
 od 27 ton i poni¿ej 29 ton  1.710,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton  2.290,00 z³.
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 ton do 5,5 tony w³¹cznie  905,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  1.005,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.400,00 z³.
4. 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) o liczbie osi  dwie:
 od 12 ton i poni¿ej 18 ton  1.006,00 z³,
 od 18 ton i poni¿ej 25 ton  1.308,00 z³,
 od 25 ton i poni¿ej 31 ton  1.770,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton  1.811,00 z³,
b) o liczbie osi  trzy:
 od 12 ton i poni¿ej 40 ton  1.811,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton  2.290,00 z³.
4.1.Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) o liczbie osi  dwie:
 od 12 ton i poni¿ej 18 ton  1.006,00 z³,
 od 18 ton i poni¿ej 25 ton  1.308,00 z³,
 od 25 ton i poni¿ej 31 ton  1.770,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton  1.937,76 z³,
b) o liczbie osi  trzy:
 od 12 ton i poni¿ej 40 ton  1.811,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton  2.548,65 z³.
5. Od przyczep i naczep które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ 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. Od przyczep i naczep, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) o liczbie osi  jedna:
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 od 12 ton i poni¿ej 18 ton  650,00 z³,
 od 18 ton i poni¿ej 25 ton  700,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton  800,00 z³,
b) o liczbie osi  dwie:
 od 12 ton i poni¿ej 28 ton  700,00 z³,
 od 28 ton i poni¿ej 33 ton  750,00 z³,
 od 33 ton i poni¿ej 38 ton  1.207,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton  1.770,00 z³,
c) o liczbie osi  trzy
 od 12 ton i poni¿ej 38 ton  1.200,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton  1.770,00 z³.
6.1.Od przyczep lub naczep z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) o liczbie osi  jedna:
 od 12 ton i poni¿ej 18 ton  650,00 z³,
 od 18 ton i poni¿ej 25 ton  700,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton  800,00 z³,
b) o liczbie osi  dwie:
 od 12 ton i poni¿ej 28 ton  700,00 z³,
 od 28 ton i poni¿ej 33 ton  750,00 z³,
 od 33 ton i poni¿ej 38 ton  1.200,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton  1.770,00 z³,
c) o liczbie osi  trzy
 od 12 ton i poni¿ej 38 ton  943,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton  1.770,00 z³.
7. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1.400,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.770,00 z³.

Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Dz. U. Nr 203,
poz. 1966) 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 uchwala, co nastêpuje:

§2

2898

Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
Nr XXXII/199/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Dzierzgonia.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 roku.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Procyk

2897
UCHWA£A Nr XI/95/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów
na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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, 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. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, Nr 200, poz. 1683, Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 874,

§1
Obni¿a siê stawkê podatku od posiadania psów z kwoty
50,30 z³ do kwoty 36,- z³ od jednego psa.
§2
Podatek p³atny jest z góry, bez wezwania, do 30 czerwca lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Dzierzgoniu Nr III/
19/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od
posiadania psów na 2003 rok.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Dzierzgonia.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 rok.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Procyk

UCHWA£A Nr XI/96/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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, 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. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, Nr 200, poz. 1683, Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Dz. U. Nr 203,
poz. 1966) 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 uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od osób fizycznych lub prawnych dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach na terenie gminy Dzierzgoñ w nastêpuj¹cych
wysokociach:
Przy sprzeda¿y:
a) ze stoiska otwartego zadaszonego  18,50 z³,
b) ze stoiska otwartego bez zadaszenia  11,30 z³,
c) na targowisku rolniczym  11,30 z³.

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 2898, 2899, 2900
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§2
Op³atê targow¹ pobiera ustanowiony inkasent w formie gotówkowej za pokwitowaniem.
§3
Traci moc uchwa³a nr III/20/02 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej na 2003 rok.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Dzierzgonia.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Procyk

2899
UCHWA£A Nr X/74/03
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnieñ od tego podatku.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85 oraz Nr 200, poz. 1683) art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271) oraz pkt 1 i 2 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 Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹c¹ wysokoæ stawek podatku od
nieruchomoci, nale¿nego od osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, wymienionych w art. 3 ust. 1
powo³anej na wstêpie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,63 z³. od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  2,00 z³. od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,07 z³.
od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych oraz zajêtych wy³¹cznie na potrzeby mieszkalne  0,45 z³. od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,00 z³.
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,20 z³. od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie wiadczenia us³ug medycznych  3,00 z³.
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  4,53 z³. od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
3) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych, z zastrze¿eniem pkt 4.
4) od budowli wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludnoci w wodê i zbiorowego odprowadzenia
cieków  0,01% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) budynki mieszkalne lub ich czêci zajête wy³¹cznie na
cele mieszkalne emerytów i rencistów samotnie mieszkaj¹cych,
2) grunty emerytów i rencistów przekazane im na w³asnoæ w myl przepisów ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników,
3) budynki gospodarcze zwi¹zane z gospodarstwem domowym osób fizycznych.
§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Kwidzyn Nr II/10/02
z dnia 12 grudnia 2002 r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 93,
poz. 2416) w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnieñ od tego podatku.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie pocz¹wszy od roku podatkowego 2004.
Przewodnicz¹cy Rady
J. wiok³o

2900
UCHWA£A Nr X/75/03
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych oraz deklaracji
na podatek od nieruchomoci.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i p³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 85, Dz. U., Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 2900, 2901
§1

Okrela siê wzór formularza informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych sk³adanej przez osoby
fizyczne jak w za³¹czniku nr 1* do niniejszej uchwa³y.
§2
Okrela siê wzór formularza deklaracji na podatek od
nieruchomoci sk³adanej przez osoby prawne, jednostki
organizacyjne oraz spó³ki niemaj¹ce osobowoci prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomoci Rolnych Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostki organizacyjne
Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe,
jak w za³¹czniku nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi.
§4
Traci moc uchwa³a Nr II/11/02 Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 12 grudnia 2002 r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2002 r. Nr
93, poz. 2417) w sprawie okrelenia wzorów formularzy
informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych
i deklaracji na podatek od nieruchomoci.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie pocz¹wszy od roku podatkowego 2004.
Przewodnicz¹cy Rady
J. wiok³o

2901
UCHWA£A Nr X/76/03
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek, zasad ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci podatku od posiadania psów, a ponadto zarz¹dzenia poboru tego podatku w drodze inkasa, okrelenia inkasentów oraz
wysokoci wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik Urzêdowy
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2. Opodatkowaniu podlegaj¹ psy w wieku powy¿ej 3 miesiêcy.
3. Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w ust. 1, w przypadku gdy obowi¹zek podatkowy powstaje po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§2
1. Podatek od posiadania psów pobiera siê na podstawie imiennych wykazów sporz¹dzonych przez so³tysów.
2. Wzór wykazu, o którym mowa w ust. 1, stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.
2. Inkasentami tego podatku ustanawia siê so³tysów.
3. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 10%
od zainkasowanej kwoty podatku.
§4
Podatek nale¿y uiciæ bez wezwania u inkasenta lub w
kasie Urzêdu Gminy w terminie do dnia 15 marca ka¿dego roku lub w ci¹gu 30 dni od daty wejcia w posiadanie
psa.
§5
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi.
§6
Traci moc uchwa³a Nr II/14/02 Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek, zasad ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci podatku od posiadania psów, a ponadto zarz¹dzenia poboru tego podatku w drodze inkasa, okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnieñ od tego podatku (Dz. U. Woj. Pom. Nr 93, poz. 2420).
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie poczynaj¹c od roku podatkowego 2004.

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

Przewodnicz¹cy Rady
J. wiok³o

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr X/76/03
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 4 grudnia 2003 r.

§1
1. Ustala siê wysokoæ stawki podatku od posiadania
psów w kwocie 26,00 z³. od jednego psa.

WYKAZ POSIADACZY PSÓW w miejscowoci .............. roku 200 .............

L.p.

Nazwisko i imiê
posiadacza psa

* Za³¹czników nr 1, 2 nie publikuje siê.

Iloæ psów
do opodatkowania

Podpis
posiadacza psa

Kwota podatku
wp³acona
u so³tysa

Kwota podatku
wp³acona
w Urzêdzie
Gminy
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Poz. 2901, 2902
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2902
UCHWA£A Nr XIV/122/03
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów na terenie gminy i miasta Pelplin, zasad
poboru i terminu p³atnoci tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm.: Dz. U. Nr 200, poz. 1683,
Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188
poz. 1840) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wysokoæ stawki podatku od posiadania

psów, zwanego dalej podatkiem na terenie Gminy
Pelplin w wysokoci 50,30 z³ rocznie od ka¿dego psa,
z zastrze¿eniem ust. 2
2. Zwalnia siê od podatku  trzy psy w samodzielnym
gospodarstwie domowym.
§2
1. Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania w terminie
do dnia 31 marca roku kalendarzowego, a gdy podatnik naby³ psa po tym terminie  w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty jego nabycia  w pe³nej wysokoci,
z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Podatek wp³aca siê w po³owie wysokoci stawki przypadaj¹cej za dany rok, w przypadku nabycia psa po
dniu 30 czerwca danego roku.
§3
Wp³at podatku dokonuje siê na konto Urzêdu Gminy
i Miasta Pelplin w Banku Spó³dzielczym O/Pelplin lub u
so³tysów poszczególnych wsi.

Poz. 2902, 2903, 2904, 2905
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§4
Traci moc Uchwa³a Nr III/18/02 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów na terenie
gminy i miasta Pelplin, zasad poboru i terminu p³atnoci
tego podatku.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Kaszowicz

2903
UCHWA£A Nr XIV/123/03
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na rok 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm.: Dz. U. Nr 200, poz. 1683,
Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188
poz. 1840) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,55 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,41 z³,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,10 z³.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej  0,52 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci  od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej  15,-z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej  7,50 z³,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  od
1 m 2 powierzchni u¿ytkowej  3,49 z³,
e) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 2,50 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Od budowli zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
gospodarcz¹  2% ich wartoci.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Kaszowicz

2904
UCHWA£A Nr XIV/124/03
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431, zm.: Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926,
z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875,
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, Dz. U. z 2003 r. Nr 110,
poz. 1030, Nr 162, poz. 1568)  Rada Miejska w Pelplinie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê cenê 1 q ¿yta dla celów podatku rolnego do
kwoty 33,- z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Kaszowicz

2905
UCHWA£A Nr XIV/125/03
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatkowych
od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm.: Dz. U. Nr 200, poz. 1683,
Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188
poz. 1840) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych w z³otych:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2905
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1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  300,00,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  500,00,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  600,00,
2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿nym o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  800,00,
 o liczbie osi  trzy  700,00,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  659,00,
b) równej lub wy¿sze ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.200,00,
 o liczbie osi  trzy  1.100,00,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.000,00,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.700,00,
 o liczbie osi  trzy  1.600,00,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.654,00,
3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.252,00,
 o liczbie osi  trzy  900,00,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  800,00,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.500,00,
 o liczbie osi  trzy -1.577,00,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.200,00,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.800,00,
 o liczbie osi  trzy  1.700,00,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2.452,80
4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton  500,00,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  700,00,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  900,00,
5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  500,00,
 o liczbie osi  trzy  1.247,00,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  dwie  1.413,00,
 o liczbie osi  trzy  1.247,00,
c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.500,00,
 o liczbie osi  trzy  1.723,00,
6) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿18 ton:
 o liczbie osi  dwie  500,00,
 o liczbie osi  trzy  1.723,00,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  dwie  1.937,76
 o liczbie osi  trzy  1.723,00,

c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.937,76
 o liczbie osi  trzy  2.548,65
7) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego  550,00,
8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna  500,00,
 o liczbie osi dwie  600,00,
 o liczbie osi  trzy  700,00,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  jedna  800,00,
 o liczbie osi  dwie  900,00,
 o liczbie osi  trzy  800,00,
c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  500,00,
 o liczbie osi  dwie  1.150,00,
 o liczbie osi  trzy  1.100,00,
9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna  300,00,
 o liczbie osi  dwie  600,00,
 o liczbie osi  trzy  950,00,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  jedna  900,00,
 o liczbie osi  dwie  1.292,00,
 o liczbie osi  trzy  1.000,00,
c) wy¿sze ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  1.100,00,
 o liczbie osi  dwie  1.700,00,
 o liczbie osi  trzy  1.300,00,
10) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej ni¿ 30 miejsc  500,00,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.000,00.
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela siê w wysokoci w z³otych:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  350,00,
 powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  550,00,
 powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  650,00,
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony  550,00,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  750,00,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton  950,00,
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem sil-

 7423 

Poz. 2905, 2906

nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego  650,00,
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc  550,00,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.100,00.
2. Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych po 1989 r. a posiadaj¹cych katalizatory lub spe³niaj¹cych wymogi norm w zakresie ochrony rodowiska EURO 1 lub EURO 2, udokumentowane wiadectwem homologacji producenta, stawki podatku zmniejsza siê i okrela w wysokoci w z³otych:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  200,00,
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  400,00,
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  500,00,
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton  400,00,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  600,00,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton  800,00,
c) od przyczepy i naczepy, 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  500,00,
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc  400,00,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  900,00.
§3
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe wykorzystane do przewozu dzieci
w ramach tzw. przewozów szkolnych
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Kaszowicz

2906
UCHWA£A Nr XIV/127/03
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
zmieniaj¹cej uchwa³ê Nr III/17/2002 Rady Miejskiej
w Pelplinie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wzorów obowi¹zuj¹cych formularzy podatkowych.
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, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm.: Nr 200, poz. 1683 Dz. U.
* Za³¹czników nr 1-6 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039), art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, zmiany Dz. U. z 1994 r.
Nr 1, poz. 3, Dz. U. z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Dz. U.
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, Dz. U. z 1998 r.
Nr 108, poz. 681, Dz. U z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, Dz. U. z 2003 r. Nr 110,
poz. 1039, Nr 162, poz. 1568), oraz art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 o podatku lenym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826) Rada Miejska w
Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Za³¹czniki nr 1, 3, 5 do Uchwa³y Nr III/17/02 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie
okrelenia wzorów obowi¹zuj¹cych formularzy podatkowych otrzymuj¹ oznaczenie nr 1 oraz now¹ treæ
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
2. Za³¹cznik nr 4 do Uchwa³y Nr III/17/02 Rady Miejskiej
w Pelplinie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wzorów obowi¹zuj¹cych formularzy podatkowych otrzymuje now¹ treæ zgodnie z za³¹cznikiem nr
2 do niniejszej uchwa³y*.
3. Za³¹cznik nr 6 do Uchwa³y Nr III/17/02 Rady Miejskiej
w Pelplinie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wzorów obowi¹zuj¹cych formularzy podatkowych otrzymuje oznaczenie nr 3*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Kaszowicz

2907
UCHWA£A Nr IX/85/03
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów oraz okrelenia terminu p³atnoci i sposobu jego poboru.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z po. zmianami.) 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 Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê od posiadania psów:
1) od ka¿dego posiadanego psa w wysokoci  41,00 z³,
2) od posiadania jednego psa, dla osób poni¿ej 65 lat
prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwo domowe,
których jedynym ród³em utrzymania jest emerytura
lub renta, w wysokoci  20,50 z³.
§2
1. Podatek od posiadania psów p³atny jest bez wezwania

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2907, 2908, 2909
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w terminie do 30 czerwca lub w terminie 14 dni od
daty nabycia psa.
2. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca, podatek od
posiadania psów p³atny jest w po³owie jego wysokoci.
3. Podatek od posiadania psów p³atny jest w kasie Urzêdu Miasta Krynica Morska lub na k-to BS Stegna Nr
55830800010006168120000010.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2002 r. Nr II/13/02 w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatku od posiadania psów oraz okrelenia terminu p³atnoci i sposobu jego poboru.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
D. Szczurek

2908
UCHWA£A Nr IX/86/03
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z po. zmianami.) 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 Miejska uchwala, co nastêpuje:

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 16,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 7,90 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,49
z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych  w tym:
 zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 5,80 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
 od budynków letniskowych (rekreacyjnych) wykorzystywanych okresie letnim  5,80 z³ od 1m2
powierzchni u¿ytkowej,
 od budynków gospodarczych  4,80 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
 od gara¿y wolnostoj¹cych  5,30 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budowli:
 s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków
oraz doprowadzania wody 1% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,
 pozosta³ych budowli. 2.% ich wartoci okrelonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2002 r. Nr II/11/02 w sprawie okrelenia
stawek podatku od nieruchomoci.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
D. Szczurek

§1
Ustala siê 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  0,63 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,41z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych,
w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,20 z³ od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

2909
UCHWA£A Nr IX/87/03
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej, okrelenia wysokoci stawek oraz sposobu poboru op³aty.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z po. zmianami.) 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 Miejska uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 2909, 2910
§1

2910

Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci
urzêdowe wykonywane przez
Burmistrza Miasta Krynica Morska, okrelone w paragrafie 2 niniejszej uchwa³y.

UCHWA£A Nr IX/88/03
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 4 grudnia 2003 r.

§2
Ustala siê op³atê administracyjn¹ w wysokoci:
1) za sporz¹dzenie testamentu allograficznego przez Burmistrza Miasta Krynica-Morska  62.00 z³,
2) za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego  82.00 z³.
§3
Op³ata jest p³atna w dniu zg³oszenia wniosku o dokonanie czynnoci urzêdowych, o których mowa w § 2, w kasie Urzêdu Miasta lub na konto Urzêdu Miasta
Nr 55830800010006168120000010 w Banku Spó³dzielczym w Stegnie.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Krynica Morska
§5
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2002 r. Nr II/14/02 w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej, okrelenia wysokoci stawek oraz sposobu poboru op³aty.
§6

w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z po. zmianami.) 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 Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  524,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 734,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  1.153.00 z³.
2. Od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿
12 ton, w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masie ca³kowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku
wynosz¹:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
D. Szczurek
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
(w tonach)

Nie mniej ni¿

12
13
14
15
12
17
19
21
23
25
12
25
27
29
31

Stawka podatku (w z³otych)

O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
Mniej ni¿
lub zawieszeniem
uznanym
za równowa¿ne
Dwie osie
13
1310
14
1363
15
1468
1573
Trzy osie
17
1363
19
1468
21
1573
23
1678
25
1783
1887
Cztery osie i wiêcej
25
1468
27
1573
29
1678
31
1783
1900

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1363
1468
1573
1678
1468
1573
1678
1783
1887
1992
1573
1678
1783
1900
2455

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z
naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
stawka podatku wynosi  838.00 z³.

za³. nr 2
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa,
ci¹gnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Nie mniej ni¿

Poz. 2910
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4. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej
i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynosz¹:

Stawki podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne

Mniej ni¿

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
12

18

891

943

18

25

943

1049

25

31

1049

1153

1420

1940

1250

1730

1730

2550

31
Trzy osie
12

40

40

5. Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ zez podatnika podatku rolnego stawka podatku
wynosi  314.00 z³.

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

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: naczepa/przyczepa/+ pojazd
silnikowy (w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

Stawki podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Jedna o
12

18

314

419

18

25

419

524

524

629

25
Dwie osie
12

28

419

524

28

33

620

850

33

38

850

1300

1300

1700

680

950

950

1300

38
Trzy osie
12
38

38
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Poz. 2910, 2911, 2912
7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  985.00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc-1.311.00 z³.
§2

Stawki podatku od rodków transportowych wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych, od rodków transportowych posiadaj¹cych katalizatory lub inne tego typu urz¹dzenia okrela siê w wysokoci:
 dla rodków transportowych, o których mowa w § 1
pkt 1 uchwa³y:
lit. a) 472.00 z³,
lit. b) 629.00 z³,
lit. c) 1049.00 z³,
 dla rodków transportowych, o których mowa w § 1
pkt 3 uchwa³y  734.00 z³,
 dla rodków transportowych, o których mowa w § 1
pkt 5 uchwa³y  262.00 z³,
 dla rodków transportowych, o których mowa w § 1
pkt 7 uchwa³y:
lit a) 943.00 z³,
lit b) 1206.00 z³.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Krynica Morska
z dnia 10 grudnia 2002 r. Nr II/10/02 w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
D. Szczurek

2911
UCHWA£A Nr 92/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia ceny skupu ¿yta przyjmowanej
jako podstawê obliczenia podatku rolnego za rok 2004
na obszarze gminy Nowy Staw.
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.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 1993 r. Dz. U. Nr 94,
poz. 431 z pó¿niejszymi zmianami) oraz w zwi¹zku z komunikatem 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)  Rada Miejska w Nowym Stawie,
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê cenê skupu ¿yta, jako podstawê do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Nowy Staw w roku 2004 na kwotê 33,80 z³ za jeden kwintal.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak

2912
UCHWA£A Nr 93/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek 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.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) 
Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci nie
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci powierzchni u¿ytkowej  0,44 z³ od 1 m²,
2) od pozosta³ych budynków lub ich czêci powierzchni
u¿ytkowej;
w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  5,15 z³ od 1 m² ,
3) od gruntów pozosta³ych, w tym zajête na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 
0,10 z³ od 1 m2,
4) grunty pod jeziorami, zajête na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni  3,41 z³ od 1 ha.
§2
Stawki podatku od nieruchomoci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ okrela siê w wysokoci:
1) od budynków lub ich czêci oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od powierzchni u¿ytkowej 
15,40 z³ od 1 m²,
2) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od powierzchni
u¿ytkowej  8,11 z³ od 1 m²,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wiadczenia us³ug medycznych od powierzchni u¿ytkowej 
3,49 z³ od 1 m2,
4) od budowli  2% ich wartoci,
5) od powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,54 z³ od
1 m².

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 2912, 2913, 2914. 2915

§3

§4

Obni¿a siê o:
1) 50% stawkê podatku od nieruchomoci wymienionego w § 1 pkt 2 dla emerytów i rencistów;
2) 30% stawkê podatku od nieruchomoci wymienionego w § 2 pkt 1 za budynki lub ich czêci zwi¹zane z
prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
skupu zbó¿ w iloci nie mniej ni¿ 500 ton;
3) 20% stawkê podatku od nieruchomoci wymienionego w § 2 pkt 1 za budynki lub ich czêci zwi¹zane z
prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
skupu i magazynowania surowców zielarskich.

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

§4

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak

2914
UCHWA£A Nr 95/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 4 grudnia 2003 r.

Traci moc Uchwa³a Nr 8/2002 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów oraz poboru podatku i wysokoci wynagrodzenia nale¿nego za pobór.

§5

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. 14 pkt 1-3 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 Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak

2913
UCHWA£A Nr 94/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 4 grudnia 2003 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.) i art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z
pón. zm.)  Rada Miejska w Nowym Stawie, uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) wysypisko mieci i budowle wykorzystywane bezporednio do wytwarzania ciep³a bêd¹ce w zarz¹dzie zak³adu bud¿etowego;
2) budynki, grunty, budowle bêd¹ce w zarz¹dzie zak³adu bud¿etowego zwi¹zane bezporednio z wykonywaniem zadañ statutowych/stanowi¹cych siedzibê
i bazê zak³adu/;
3) budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ, bêd¹ce w posiadaniu lub trwa³ym zarz¹dzie przez zak³ady i jednostki bud¿etowe dzia³aj¹ce w zakresie owiaty, kultury i stra¿y po¿arnej;

§1
Ustala siê roczny podatek od posiadania psów w wysokoci 25 z³ za ka¿dego psa.
§2
Podatek od posiadania psów p³atny jest bez wezwania
do dnia 31 marca ka¿dego roku na rachunek Urzêdu Miejskiego w Banku Spó³dzielczym.
§3
Zarz¹dza siê w gminie Nowy Staw pobór podatku od
posiadania psów w drodze inkasa przez So³tysów.
§4
Ustala siê dla So³tysów w gminie Nowy Staw wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 10% od sumy pobranego podatku.
§5
Traci moc Uchwa³a Nr 10/2002 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów oraz
poboru podatku i wysokoci wynagrodzenia nale¿nego
za pobór.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

§2
Traci moc uchwa³a Nr 9/2002 Rady Miejskiej w Nowym
Stawie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Nowy Staw.

2915

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak

UCHWA£A Nr 96/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych na rok 2004.
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Poz. 2915

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.) w zwi¹zku z art. 10 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.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r.
w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15
z 2003 r.) Rada Miejska w Nowym Stawie 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
551,-z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
919,-z³
c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton
1.102,-z³
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton z zawieszeniem osi jezdnych pneumatycznym lub uznanym za
równowa¿ne je¿eli górna granica stawki jest ni¿sza od
odpowiedniej stawki minimalnej, okrelonej w za³¹czniku nr 1do ustawy
1.858,-z³
3. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych je¿eli górna granica
stawki podatku stawki jest ni¿sza od odpowiedniej
stawki minimalnej, okrelonej w za³¹czniku nr 1 do ustawy
2.452,80 z³
4. Od ci¹gników siod³owych lub balastowych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
648,-z³
b) od 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
756,-z³
c) od 9 ton do poni¿ej 12 ton
865,-z³
5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne osi jezdnych je¿eli górna granica stawki jest ni¿sza od odpowiedniej stawki minimalnej okrelonej w
za³¹czniku nr 2 do ustawy:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.205,-z³
b) powy¿ej 36 ton
2.053,-z³
6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów je¿eli górna
granica stawki jest ni¿sza od odpowiedniej stawki minimalnej, okrelonej w za³¹czniku nr 2 do ustawy:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.507,-z³
b) powy¿ej 36 ton
2.548,65 z³
7. od przyczep i naczep które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego  1.102,-z³.
8. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z zwieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne osi jezdnych, z wy-
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j¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego je¿eli
górna granica stawki podatku jest ni¿sza od odpowiedniej stawki minimalnej okrelonej w za³¹czniku
nr 3 do ustawy:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.270,-z³
b) powy¿ej 36 ton
1.610,-z³
9. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego je¿eli górna granica stawki jest
ni¿sza od odpowiedniej stawki minimalnej, okrelonej w za³¹czniku nr 3 do ustawy:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.270,-z³
b) powy¿ej 36 ton
1.699,87 z³
10. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
865,-z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.513,-z³
§2
Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4 i 10 wyprodukowanych w latach 1998 2002 posiadaj¹cych katalizatory spalin stawki podatku zmniejsza siê i okrela w wysokoci:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
324,-z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
540,-z³
c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton
648,-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 poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 tony do poni¿ej 5,5 ton
432,-z³
b) od 5,5 tony do poni¿ej 9 ton
540,-z³
c) od 9 ton do poni¿ej 12 ton
648,-z³
3. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
756,-z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
865,-z³
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Nowym Stawie
Nr 11/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na rok 2003.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2915, 2916, 2917

 7430 

2916

2917

UCHWA£A Nr 97/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 4 grudnia 2003 r.

UCHWA£A Nr 98/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie wydzier¿awienia gruntów z przeznaczeniem
pod dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹ i przemys³owosk³adow¹.

w sprawie poboru op³aty administracyjnej za wydanie
wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie ustalenia wysokoci tej op³aty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984)  Rada Miejska w Nowym
Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zezwala siê na wydzier¿awienie gruntów z przeznaczeniem pod dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹ i przemys³owo-sk³adow¹.

Na podstawie art. 18 pkt 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. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.)
oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717), Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co
nastêpuje:

§2

§1

Ustala siê minimalne miesiêczne stawki czynszu za 1 m2
powierzchni gruntów wydzier¿awianych na podane ni¿ej
cele:
a) za grunty pod dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹ w
wysokoci 5,95 z³ za 1 m2, po³o¿one w obrêbie Nr 1
miasta Nowy Staw.
b) za grunty pod dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹ w
wysokoci 4,80 z³ za 1 m2, po³o¿one w pozosta³ych
obrêbach ewidencyjnych miasta Nowy Staw.
c) za grunty pod dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹
w wysokoci 3,60 z³ za 1 m2, po³o¿one w obrêbach
wiejskich.

Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za wykonanie
czynnoci urzêdowej polegaj¹cej na sporz¹dzeniu wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§3
Ustala siê minimalne miesiêczne stawki czynszu dzier¿awnego za 1 m2 powierzchni gruntów wydzier¿awianych
na podane ni¿ej cele:
a) za grunty pod dzia³alnoæ przemys³owo-sk³adow¹
w wysokoci 0,10 z³ za 1 m2, po³o¿one na terenie
Gminy Nowy Staw.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Nowy Staw.
§5
Uchwa³a obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2004 r.

§2
Wysokoæ op³aty administracyjnej, o której mowa w
§ 1, tj. op³aty za sporz¹dzenie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustala siê
na kwotê 50,00,- z³.
§3
1. Osoba ¿¹daj¹ca czynnoci wymienionej w § 1 uiszcza
op³atê administracyjn¹ w nale¿nej wysokoci  przed
dokonaniem tej czynnoci.
2. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê gotówk¹, p³atn¹ na
konto Urzêdu Miejskiego w Nowym Stawie.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Nowy Staw.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak

§6
Traci moc Uchwa³a Nr 12/2002 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wydzier¿awiania gruntów z przeznaczeniem pod dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹ i przemys³owo-sk³adow¹.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak

2918
UCHWA£A Nr X/110/2003
Rady Gminy Luzino
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³ Rady Gminy Luzino z dnia
5 grudnia 2002 r. Nr II/11/02, Nr II/13/02, Nr II/14/02.
Na podstawie 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, 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, Nr 162, poz. 1568) w zwi¹zku z art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
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lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm.
z 2002 r. Dz. U. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Dz. U. Nr 110,
poz. 1039), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94
poz. 431, zm. z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91 poz. 409,
z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108
poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Nr 200
poz. 1680, z 2003 r. Nr 110 poz. 1039, Nr 162 poz. 1568)
i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682, Nr 216
poz. 1826) Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W Uchwale Nr II/11/02 Rady Gminy Luzino z dnia
5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotycz¹cych podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdnych do wymiaru podatku od nieruchomoci na rok 2003, zmienia siê tytu³ uchwa³y w ten
sposób, ¿e wykrela siê s³owa na rok 2003.
2. W Uchwale Nr II/13/02 Rady Gminy Luzino z dnia
5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotycz¹cych podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdnych do wymiaru podatku rolnego na
rok 2003, zmienia siê tytu³ uchwa³y w ten sposób, ¿e
wykrela siê s³owa na rok 2003.
3. W Uchwale Nr II/14/02 Rady Gminy Luzino z dnia
5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotycz¹cych podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku lenego na rok 2003, zmienia siê tytu³ uchwa³y w ten
sposób, ¿e wykrela siê s³owa na rok 2003.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem z dniem podjêcia
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

Dziennik Urzêdowy
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G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika
2003 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2003 r. (Monitor Polski z dnia
24 padziernika 2003 r. Nr 49 poz. 771) obni¿a siê z kwoty
34,57 z³ za 1q do kwoty 28,40 z³.
§2
Obni¿ona rednia cena skupu ¿yta ustalona w § 1 stanowi podstawê naliczenia podatku rolnego na 2004 rok.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

2920
UCHWA£A Nr X/109/2003
Rady Gminy Luzino
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów oraz op³at lokalnych.
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, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w zwi¹zku z art. 5, art. 7
ust. 3, art. 14, 18 art. 19 pkt 1 lit.d, art. 20 ust. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm. z 2002 r. Nr 200
poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039)
oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. (M.P. Nr 51 poz. 804) Rada Gminy Luzino
uchwala siê, co nastêpuje:

2919

§1

UCHWA£A Nr X/111/2003
Rady Gminy Luzino
z dnia 4 grudnia 2003 r.

Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci nie
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w
nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,46 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,50 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od gruntów pozosta³ych  0,15 z³ od 1 m2 powierzchni,
4) od budowli  2% ich wartoci.

w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów 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. 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, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w zwi¹zku z 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. Dz. U. z 1994 r. Nr 1
poz. 3, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz. 272,
Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Nr 81
poz. 875, z 2002 r. Nr 200 poz. 1680, z 2003 r. Nr 110
poz. 1039, Nr 162 poz. 1568) Rada Gminy Luzino uchwala,co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2003 r. og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa

§2
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inna
ni¿ rolnicza lub lena w wysokoci:
1) od budynków lub ich czêci z wyj¹tkiem przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale
mieszkalne  15,30 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,49 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
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3) od gruntów bez wzglêdu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,57 z³ od 1 m 2
powierzchni,
4) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ust. 4-6.
§3
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) zak³ady bud¿etowe i instytucje kultury  od nieruchomoci wykorzystywanych na potrzeby ich statutowej
dzia³alnoci, z wyj¹tkiem pomieszczeñ i gruntów zajêtych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
2) urz¹dzenia oraz obiekty wodno-kanalizacyjne wykorzystywane w celu realizacji zadañ statutowych gminy.
§4
1. Ustala siê roczne stawki podatku od posiadania psów
w gminie Luzino nastêpuj¹co:
1) 30,00 z³ z tytu³u posiadania jednego psa,
2) 30,00 z³ z tytu³u równoczesnego posiadania drugiego i ka¿dego nastêpnego psa.
2. Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania w terminie
do 31 marca danego roku, a gdy podatnik naby³ psa
po tym terminie, w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty
jego nabycia, jeli podatku nie op³aci poprzedni posiadacz psa.
3. Podatek za psa nabytego po dniu 30 czerwca danego
roku wp³aca siê w po³owie ustalonej w ust. 1 i 2 wysokoci jeli nie op³aci³ go poprzedni w³aciciel.
4. Podatek uiszcza siê u so³tysów wsi gminnych i w Banku Spó³dzielczym w Krokowej O/Luzino na konto Urzêdu Gminy.
§5
1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ od wypisu i wyrysu
z planu przestrzennego zagospodarowania w wysokoci 80,00 z³.
2. Op³atê uiszcza siê w Banku Spó³dzielczym w Krokowej O/Luzino na konto Urzêdu Gminy.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Luzino
§7
1. Traci moc Uchwa³a Nr II/10/2002 Rady Gminy Luzino
z dnia 05 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, podatku od
posiadania psów oraz op³at lokalnych.
2. Traci moc Uchwa³a Nr IX/72/95 Rady Gminy Luzino
z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wprowadzenia op³aty
administracyjnej na wypisy i wyrysy z Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

2921
UCHWA£A Nr X/112/2003
Rady Gminy Luzino
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
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, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w zwi¹zku z art. 5, art. 7
ust. 3, art. 14, 18 art. 19 pkt 1 lit.d, art. 20 ust. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm. z 2002 r. Nr 200
poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039)
oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. (M.P. Nr 51 poz. 804) Rada Gminy Luzino
uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
400 z³
2) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
600 z³
3) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton
800 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
1) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
1.100 z³
2) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton
1.654 z³
3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
1) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
1.252 z³
2) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 29 ton:
1.654 z³
3) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton:
2.453 z³
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
1) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
400 z³
2) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
600 z³
3) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
800 z³
5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹,
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
1) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
1.000 z³
2) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton:
1.723 z³
6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
1) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
1.000 z³
2) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
1.938 z³
3) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
2. 549 z³
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7. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
1) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
200 z³
8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
1) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
320 z³
2) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
850 z³
3) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
943 z³
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
1) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
300 z³
2) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
a) o liczbie osi  jedna
562 z³
b) o liczbie osi  dwie
1.292 z³
3) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
a) o liczbie osi  dwie
1.700 z³
b) o liczbie osi  trzy
1.281 z³
10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniej ni¿ 30 miejsc
1.000 z³
2) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc:
1.200 z³
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4,7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela siê w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
450 z³
b) od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
650 z³
c) od 9 ton do poni¿ej 12 ton
850 z³
2) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
450 z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
650 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
850 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:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
250 z³
4) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1.050 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.250 z³
2. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê
i okrela w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
350 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
550 z³
c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton
750 z³
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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 i poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
350 z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
550 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
750 z³
3) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
950 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.150 z³
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr II/15/02 Rady Gminy Luzino
z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

2922
UCHWA£A Nr XVI/95/03
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95; j. t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 20 ust. 2 i art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31; j. t. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) oraz obwieszczenie Ministra
Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (Monitor Polski nr 51 poz. 804 z dnia
14 listopada 2003 r.) Rada Miejska w Gniewie uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Gniew
1. Dla budynków:
1) 0,52 z³  od 1 m² powierzchni u¿ytkowej budynków
mieszkalnych lub ich czêci,
2) 15,80 z³  od 1 m² powierzchni u¿ytkowej budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
3) 8,11 z³  od 1 m² powierzchni u¿ytkowej budynków
lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym,
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4) 3,49 z³  od 1 m² powierzchni budynków zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych,
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci:
a) 5,82 z³  od 1 m² powierzchni u¿ytkowej za gara¿e, od osób fizycznych,
b) 4,02 z³  od 1 m² powierzchni u¿ytkowej za budynki gospodarcze,
c) 5,82 z³  od 1 m² powierzchni u¿ytkowej budynków letniskowych,
d) 4,00 z³  od 1 m² powierzchni u¿ytkowej budynków, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego.
2. Od budowli:
1) 2%  ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 7.
3. Od gruntów:
1) 0,63 z³  od 1 m² powierzchni, zwiàzanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
2) 0,31 z³  od 1 m² powierzchni letniskowych,
3) 3,41 z³  od 1h a powierzchni pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie
wodne,
4) 0,20 z³  od 1 m² powierzchni pozosta³ych, w tym
zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.
§3
Traci moc uchwa³a Nr III/12/2002 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomoci (Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego z 2002 r. Nr 83 poz. 1845).

(Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95; j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1984 r. Nr 52,
poz. 268; j. t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.)
oraz Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2003 r. w sprawie redniej
ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów
2003 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 771 z 2003 r.) Rada
Miejska w Gniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê, ¿e rednia cena skupu ¿yta przyjmowana
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze
Miasta i Gminy w Gniewie wynosi 33,05 z³ za 1q (s³ownie: trzydzieci trzy z³ote 05/100 groszy).
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Gminy Gniew.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr III/13/2002 Rady Miejskiej
w Gniewie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego
(Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego z 2002 r.
Nr 83, poz. 1846).
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski

§4

2924

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjêty.

UCHWA£A Nr XVI/97/03
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 4 grudnia 2003 r.

§5

w sprawie okrelenia redniej ceny sprzeda¿y drewna
dla celów podatku lenego.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski

2923
UCHWA£A Nr XVI/96/03
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16,
poz. 95; j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o
podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z pón.
zm.) oraz Komunikat Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 20 padziernika 2003 r. (Monitor Polski
z 2002 r. Nr 50, poz. 787 z dnia 31 padziernika 2003 r.) w
sprawie redniej ceny sprzeda¿y drewna, obliczonej wed³ug redniej ceny drewna uzyskanej przez nadlenictwa
za pierwsze trzy kwarta³y 2003 r. Rada Miejska w Gniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê, ¿e rednia cena sprzeda¿y drewna przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku lenego na

 7435 

Poz. 2924, 2925

terenie gminy Gniew wynosi 107,70 z³ za 1 m3 drewna
(s³ownie: sto siedem z³otych 70/100groszy).
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr IV/21/2002 Rady Miejskiej
w Gniewie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia redniej ceny sprzeda¿y drewna dla celów podatku
lenego (Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego z 2003 r. Nr 1 poz. 4).
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski

2925
UCHWA£A Nr XVI/98/03
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³at targowych na terenie Miasta i Gminy Gniew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95; j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.); art. 15 ust. 1, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31; j.t. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) oraz obwieszczenie Ministra
Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (Monitor Polski Nr 51, poz. 84 z dnia
14 listopada 2003 r.) Rada Miejska w Gniewie uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej na terenie gminy Gniew:
1) Od sprzedaj¹cych zwierzêta
12,00 z³
a) byd³o i konie w wieku powy¿ej 2 lat,
b) cielêta, owce, rebiêta, kozy oraz trzoda chlewna
powy¿ej 6 miesiêcy,
c) trzoda chlewna do 6 miesiêcy,
2) Przy sprzeda¿y obnonej p³odów rolnych, runa lenego i artyku³ów spo¿ywczych z rêki, kosza, wiadra, skrzynki itp. o powierzchni poni¿ej 0,5 m2
2,00 z³
3) Przy sprzeda¿y p³odów rolnych, runa lenego, drobiu i ryb z platformy, przyczepy, wozu konnego i z
samochodu o ³adownoci do 1 tony  za ka¿dy pojazd
24,00 z³
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4) od 1 mb sto³u lub 1 m2 placu targowego:
a) przy sprzeda¿y p³odów rolnych i towarów u¿ywanych
6,00 z³
b) przy sprzeda¿y pozosta³ych towarów niezale¿nie od
bran¿y
8,00 z³
5) przy sprzeda¿y pozosta³ych artyku³ów niezale¿nie od
bran¿y pobiera siê op³atê w wysokoci:
a) od samochodu osobowego
30,00 z³
b) od samochodu ciê¿arowego lub ci¹gnika rolniczego
36,00 z³
c) uwaga  ka¿dy pojazd znajduj¹cy siê na targowisku
uwa¿a siê za handluj¹cy,
6) przy sprzeda¿y gastronomicznej systemem obwonym
 za 1 m2
12,00 z³
§2
Wysokoæ stawek op³aty targowej, o których mowa
w § 1 zmniejsza siê o 50% dla:
a) targów po³¹czonych z imprezami turystycznymi,
sportowymi i religijnymi,
b) targów rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ,
c) targów przyczyniaj¹cych siê do o¿ywienia spo³eczno-gospodarczego i promocji miejscowoci.
§3
Burmistrz po zasiêgniêciu opinii Komisji FinansowoBud¿etowej Rady Miejskiej ustala odrêbnym zarz¹dzeniem, które imprezy zostan¹ zaliczone do wymienionych
w § 2.
Zarz¹dzenie, o którym mowa wy¿ej Burmistrz podaje
do wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty na 3 dni
przed terminem imprez wymienionych w § 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza do:
 zawierania umów z osobami fizycznymi lub prawnymi
w sprawie pobierania op³at targowych,
 wydawania upowa¿nieñ osobom pobieraj¹cym op³aty zwanych inkasentami,
 ustalania wynagrodzenia w wysokoci od 7,5% do 15%
pobranej op³aty.
§5
Inkasent wp³aca pobrane op³aty targowe na konto dochodów gminy do dnia 10-go ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c poprzedni.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.
§7
Traci moc uchwa³a Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 05 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji targowiska i okrelenia wysokoci op³at targowych na terenie Miasta i Gminy Gniew (Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego z 2002 r. Nr 83 poz. 1851).
§8
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§9
Uchwa³a wchodzi po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
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nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski

2926
UCHWA£A Nr XVI/99/03
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie zwolnienia z 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 1990 r. Nr 16,
poz. 95; Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.);
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31;
j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Miejska
w Gniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych:
1) pojazdy s³u¿¹ce do ochrony przeciwpo¿arowej oraz
pojazdy s³u¿¹ce do utrzymania porz¹dku i bezpieczeñstwa na terenie Gminy Gniew.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.
§3
Traci moc uchwa³a Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku od rodków transportowych (Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego z 2002 r. Nr 83 poz. 1848).
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gwiewie
P. Mroziñski

2927
UCHWA£A Nr XVI/100/03
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 4 grudnia 2003 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 (Dz. U. z 1990 r. Nr 16,
poz. 95; j. t. 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 (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31;
j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Miejska
w Gniewie uchwala, co nastêpuje:

§1
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki, budowle lub ich czêci, grunty zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej na terenie gminy Gniew za rok
2004 wg ni¿ej podanych zasad.
§2
Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przys³uguje w wysokoci 1.200,00 z³/rok za ka¿de nowo utworzone miejsce pracy, o którym mowa w § 3 ust. 2.
W przypadku gdy kwota podatku jest ni¿sza od wartoci przys³uguj¹cego zwolnienia, zwolnienie obowi¹zuje
do wielkoci naliczonego podatku.
§3
1. Zwolnienie z podatku od nieruchomoci przys³uguje
podmiotom istniej¹cym i nowotworzonym.
2. Przez ka¿de nowo utworzone miejsce pracy rozumie
siê na potrzeby niniejszej uchwa³y takie nowe miejsce
pracy, w którym zatrudniony zosta³ pracownik maj¹cy
sta³e zameldowanie na terenie gminy Gniew, a zatrudnienie zosta³o potwierdzone umow¹ o pracê w pe³nym
wymiarze czasu pracy z jednoznacznym spe³nieniem
postanowieñ ust. 3.
3. Zwolnienie z podatku od nieruchomoci przys³uguje,
je¿eli u przedsiêbiorcy wzros³a liczba pracowników, o
których mowa w ust. 2 zatrudnionych w pe³nym wymiarze czasu pracy w porównaniu ze redniomiesiêcznym zatrudnieniem pracowników w pe³nym wymiarze
czasu pracy w okresie 12 miesiêcy przed miesi¹cem
ubiegania siê o zwolnienie.
Pracowników zatrudnionych w niepe³nym wymiarze
czasu pracy zalicza siê do redniomiesiêcznego stanu
zatrudnienia odpowiednio.
4. Do podmiotów utworzonych w trakcie roku 2003 oraz
podmiotów nowotworzonych w 2004 r. ust. 3 stosuje
siê odpowiednio i proporcjonalnie.
5. W przypadku zatrudnienia na nowo utworzonych stanowiskach pracy pracowników w niepe³nym wymiarze czasu pracy za iloæ nowych miejsc pracy przyjmuje siê liczbê etatów przeliczonych odpowiednio na
pe³ne etaty.
6. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 i § 2 w przypadku
opisanym w ust. 5 przelicza siê odpowiednio w proporcji do pe³nego wymiaru czasu pracy.
7. Zwolnienie przys³uguje podatnikowi, przez ca³y okres
utrzymywania zatrudnienia na nowo utworzonym stanowisku pracy wg zasad wy¿ej opisanych.
§4
1. Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o zwolnienie z podatku
od nieruchomoci jest zobowi¹zany do z³o¿enia nw.
dokumentów b¹d uwierzytelnionych przez siebie kopii dokumentów:
a) wniosek o udzielenie zwolnienia,
b) kserokopia wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub wpisu do krajowego rejestru s¹dowego,
c) informacja o aktualnym stanie zatrudnienia z uwzglêdnieniem § 3 ust. 3,
d) kopie umów o pracê potwierdzaj¹cych zatrudnienie
na nowo utworzonych miejscach pracy,
e) informacje wg okrelonego wzoru o otrzymanej pomocy publicznej przez przedsiêbiorcê,
f) deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA oraz PIT  4, za
okres odpowiednio, o którym mowa w § 3 ust. 3 i 4,
g) deklaracjê na podatek od nieruchomoci.

 7437 

Poz. 2927, 2928

2. Wniosek o udzielenie pomocy wraz z do³¹czonymi do
niego dokumentami opisanymi w § 4 pkt 1 mo¿e byæ
z³o¿ony równie¿ w trakcie roku podatkowego z chwil¹
powstania okolicznoci uprawniaj¹cych przedsiêbiorcê do skorzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomoci.
§5
1. Podlegaj¹cy zwolnieniu podatnik jest zobowi¹zany w
czasie trwania zwolnienia do sk³adania udokumentowanej informacji potwierdzaj¹cej uprawnienie do zastosowania zwolnienia z p³atnoci podatku od nieruchomoci za okres ka¿dego kwarta³u w nastêpuj¹cych
terminach odpowiednio do 20-go kwietnia, lipca, padziernika, stycznia.
2. Informacja ta powinna zawieraæ kopie deklaracji uwierzytelnione (wraz z potwierdzeniem z³o¿enia) sk³adanych do Urzêdu Skarbowego (PIT-4) oraz Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (ZUS DRA).
3. Nie dostarczanie dokumentacji, o której mowa w § 5
ust. 2 w terminie, powoduje utratê prawa do zwolnienia poczynaj¹c od miesi¹ca nastêpuj¹cego po up³ywie terminu z³o¿enia dokumentacji.
§6
1. Podatnik pisemnie zawiadamia Urz¹d Miasta i Gminy
Gniew o utracie warunków zwolnienia, najpóniej w
terminie 14 dni od powstania okolicznoci powoduj¹cych utratê tych warunków.
2. Podatnik, który zawiadomi Urz¹d o utracie warunków
do zwolnienia, traci prawo do tego zwolnienia poczynaj¹c od miesi¹ca nastêpuj¹cego po tym miesi¹cu,
w którym utraci³ warunki.
3. Podatnik, który nie dope³ni³ warunków zwolnienia z podatku od nieruchomoci traci prawo do tego zwolnienia od pocz¹tku roku podatkowego wraz z odsetkami.
§7
Zwolnienie z podatku od nieruchomoci przewidziane
w niniejszej uchwale jest 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. 1117 z pón. zm.).
§8
Wartoæ pomocy otrzymanej przez przedsiêbiorcê z tytu³u niniejszej uchwa³y oraz pomocy otrzymanej w ci¹gu
trzech ostatnich lat poprzedzaj¹cych otrzymanie tej pomocy, nie mo¿e przekroczyæ kwoty bêd¹cej równowartoci¹ w z³otych 100 tysiêcy EURO. W przypadku korzystania z pomocy na podstawie ró¿nych tytu³ów i w ró¿nych formach, kwoty udzielanej pomocy podlegaj¹ sumowaniu.
§9
Zwolnienia przewidzianego w niniejszej uchwale nie
mog¹ uzyskaæ przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoæ w
sektorach, o których mowa w rozporz¹dzeniu wydanym
na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu
pomocy publicznej dla przedsiêbiorców (Dz. U. Nr 141,
poz. 1117 z pón. zm.).
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 11

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gwiewie
P. Mroziñski

2928
UCHWA£A Nr XVI/101/03
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95; j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.); oraz art. 13, 14 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31; j.t. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) oraz obwieszczenie Ministra
Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (Monitor Polski nr 51, poz. 804 z dnia
14 listopada 2003 r.) Rada Miejska w Gniewie uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê podatek od posiadania psów w wysokoci
35,00 z³ za ka¿dego posiadanego psa obowi¹zuj¹cy na
terenie gminy Gniew.
2. Roczny wymiar podatku w wysokoci jak w pkt 1 obowi¹zuje niezale¿nie od daty nabycia psa.
3. Podatek p³atny jest bez wezwania do dnia 31 marca
ka¿dego roku lub ci¹gu dwóch tygodni od daty nabycia psa na rachunek bankowy Urzêdu Miasta i Gminy
Gniew lub do r¹k upowa¿nionego inkasenta.
4. Po up³ywie terminu okrelonego w pkt 3 w stosunku
do osób uchylaj¹cych siê od p³acenia podatku o którym mowa w pkt 1 wszczête zostanie postêpowanie
egzekucyjne po dokonanym uprzednio rozpoznaniu
w terenie.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w
Gniewie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od
posiadania psów (Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego z 2002 r. Nr 83 poz. 1849).
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjêty.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gwiewie
P. Mroziñski

2929
UCHWA£A Nr XVI/102/03
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95; j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 8 i art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31; j.t. Dz. U. 2002 r. Nr 9, poz. 84
z pón. zm.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia
31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (Monitor Polski Nr 51, poz. 804 z dnia 14 listopada
2003 r.) Rada Miejska w Gniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê stawki podatku od rodków transportowych
obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Gniew:
1. Dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu
a) od 3,5 ton do 5,5 tony w³¹cznie
400 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
600 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
700 z³
2. Dla samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
 o liczbie osi  dwie
900 z³
 o liczbie osi  trzy
800 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton
 o liczbie osi  trzy
1200 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1100 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton,
 o liczbie osi trzy
1014 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1654 z³
3. Dla samochodów ciê¿arowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1252 z³
 o liczbie osi  trzy
900 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy
1577 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1200 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2453 z³
4. Dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 tony w³¹cznie
600 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
700 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 900 z³

5. Dla 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¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1100 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1250 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1413 z³
 o liczbie osi  trzy
1773 z³
6. Dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1200 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  dwie
1400 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1938 z³
 o liczbie osi  trzy
2549, z³
7. Dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
500 z³
8. Dla przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
800 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
900 z³
 o liczbie osi  dwie
1000 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1150 z³
 o liczbie osi  trzy
1100 z³
9. Dla przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
850 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
950 z³
 o liczbie osi  dwie
1100 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton,
 o liczbie osi  dwie
1700 z³
 o liczbie osi  trzy
1281 z³
10. Dla autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniejszej ni¿ 30 miejsc
700 z³
 równej lub wiêkszej ni¿ 30 miejsc
1200 z³
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1999 rokiem stawki podatku zwiêksza siê i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 ton do 5,5 tony w³¹cznie
450 z³
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 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
650 z³
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
750 z³
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 ton i poni¿ej 5,5 tony
650 z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
750 z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
950 z³
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
550 z³
d) od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniejszej ni¿ 30 miejsc
750 z³
 równej lub wiêkszej ni¿ 30 miejsc
1250 z³
2. Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych po 1999 r. a posiadaj¹cych katalizatory lub spe³niaj¹cych wymogi norm w zakresie ochrony rodowiska EURO 1 lub 2 udokumentowane wiadectwem homologacji producenta, stawki podatku
zmniejsza siê i okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 ton do 5,5 tony w³¹cznie
350 z³
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
550 z³
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
650 z³
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 ton i poni¿ej 5,5 tony
550 z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
650 z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
850 z³
c) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
450 z³
d) od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniejszej ni¿ 30 miejsc
650 z³
 równej lub wiêkszej ni¿ 30 miejsc
1150 z³
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.
§4
Traci moc uchwa³a Nr III/17/2002 Rady Miejskiej Gniew
z dnia 05 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od rodków
transportowych. (Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego z 2002 r. Nr 83 poz. 1850).
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gwiewie
P. Mroziñski

2930
UCHWA£A Nr XVI/106/03
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokoci ich wynagrodzenia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95; j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 6 pkt 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31; j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 z pón. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1984 r. Nr 52, poz. 268;
j. t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.), art. 6
pkt 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z pón. zm.) oraz
w zwi¹zku z § 14 ust. 2 pkt 16 statutu so³ectw gminy Gniew
stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y nr XV/85/03 Rady
Miejskiej w Gniewie z dnia 30 padziernika 2003 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych w gminie Gniew
i nadania im statutu Rada Miejska w Gniewie uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê pobór podatków lokalnych w drodze inkasa
na terenie gminy Gniew.
2. Na inkasentów podatków lokalnych wyznacza siê so³tysów so³ectw gminy Gniew.
§2
1. Ustala siê wysokoæ prowizji od zainkasowanej kwoty
w wysokoci:
a) 10%  podatku od posiadania psów,
b) 5%, jednak nie mniej ni¿ 300,00 z³ brutto i nie wiêcej
ni¿ 1.500,00 z³ brutto  w pozosta³ych podatkach
2. Prowizja od zainkasowanej kwoty, o której mowa
w pkt 1 przys³uguje za ka¿d¹ wp³acon¹ przez podatnika ratê.
§3
Inkasent rozlicza siê i wp³aca pobrane kwoty podatków
na konto rachunku bankowego gminy Gniew w dniu nastêpuj¹cym po ustawowym terminie p³atnoci podatku.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza do:
1) zawarcia umów z inkasentami,
2) wydania inkasentom upowa¿nieñ.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.
§6
Traci moc uchwa³a Nr V/21/98 Rady Miejskiej w Gnie-

Dziennik Urzêdowy
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wie z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wysokoci wynagrodzenia so³tysów za inkaso podatków
i op³at.
§7

Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2004 r. i zostanie og³oszone w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gwiewie
P. Mroziñski

OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokoci wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków
mieszkalnych dla powiatów i miast na prawach powiatu województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733) Wojewoda Pomorski podaje do publicznej
wiadomoci co nastêpuje: wysokoæ wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu województwa pomorskiego na okres 6 miesiêcy tj. 1.01.2004 r. do 31.06.2004 r.
wynosi:
Miasta na prawach powiatu:
Gdañsk
Sopot
Gdynia
S³upsk

2
2
2
1

331,75
061,21
061,21
909,28

z³
z³
z³
z³

1 990,69
1 893,78
1 715,18
2 110,73
1 619,62
1 951,62
1 970,07
2 000,01
2 110,73
1 372,15
1 694,05
2 110,73
1 883,83
2 061,21
2 062,84
2 037,74

z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³

W powiatach:
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bytów
Chojnice
Cz³uchów
Kartuzy
Kwidzyn
Lêbork
Nowy Dwór Gdañski
S³upsk
Starogard Gd.
Wejherowski
Tczew
Kocierzyna
Malbork
Puck
Gdañsk
Sztum

2932
UCHWA£A Nr XVI/486/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki  Migowo rejon ulic Franciszka Rakoczego i Piekarniczej w miecie Gdañsku.

2931

1.
2.
3.
4.

Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 14 ust. 8, art. 15,
art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587)
i 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, Nr 162,poz. 1568) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodnoci z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piecki  Migowo rejon
ulic Franciszka Rakoczego i Piekarniczej w miecie Gdañsku zwany dalej planem obejmuj¹cy dzia³kê nr 414/1
obrêb 53 przy ulicy Piekarniczej.
§2
Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
2) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu
obiektu budowlanego do kalenicy lub najwy¿szego
punktu obiektu. Ustalenie to nie dotyczy kominów,
masztów odgromnikowych, anten i innych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.
§3
Ustala siê na obszarze objêtym planem 1 teren oznaczony symbolem trzycyfrowym 001 wydzielony liniami
rozgraniczaj¹cymi oraz jego przeznaczenie pod okrelon¹ funkcjê, oznaczon¹ symbolem literowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym
stacje bazowe telefonii komórkowej).
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Piecki  Migowo rejon ulic Franciszka Rakoczego
i Piekarniczej w miecie Gdañsku
Nr EW. PLANU 1017
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 0,87 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU
Oznaczenie literowe U
ZABUDOWA US£UGOWA z wy³¹czeniem: szpitali
i domów opieki spo³ecznej, budynków zwi¹zanych ze
sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y, budynków zamieszkania zbiorowego, stacji obs³ugi
samochodów ciê¿arowych i autobusów oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej
2000 m2
4. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU PRZESTRZENNEGO
Stosuje siê zasady, o których mowa w punktach 5, 8,
10, 11,12.
5. ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych wymagaj¹ oczyszczenia.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Nie dotyczy.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Nie dotyczy.
8. KSZTA£TOWANIE ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy  maksymalne nieprzekraczalne jak
na rysunku planu  od strony ulicy Rakoczego w odleg³oci 5 m od linii rozgraniczaj¹cej,
2) wielkoæ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki lub terenu  maksymalnie 50%
powierzchni dzia³ki,
3) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej  minimum
10%,
4) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 21 m,
5) kszta³t dachu  p³aski.
6) intensywnoæ zabudowy  minimalna: nie ustala
siê, maksymalna: 2,5
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
Nie dotyczy.
10. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
1) wielkoæ dzia³ki: minimalna: 8000 m2, maksymalna: nie ustala siê. Ustalenie to nie dotyczy wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych
infrastruktury technicznej,
2) maksymalna szerokoæ frontu dzia³ki  101 m,
3) k¹t po³o¿enia granic dzia³ki w stosunku do pasa drogowego ul. Rakoczego  nie dotyczy.
11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU

12.

13.
14.
15.
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1) teren po³o¿ony w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej ulicy Franciszka Rakoczego (poza obszarem planu) i w potencjalnym obszarze nara¿enia na uci¹¿liwoæ komunikacyjn¹ od projektowanej ulicy tzw.
Nowej Politechnicznej (poza obszarem planu)  w
pomieszczeniach przewidzianych na sta³y pobyt ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej  zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych doprowadzaj¹cych poziom ha³asu do wartoci zgodnych z obowi¹zuj¹cymi normami,
2) obiekty budowlane powinny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych dotycz¹cych otoczenia lotniska.
ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ul. Piekarniczej (poza obszarem planu) oraz od ul. Piecewskiej (poza obszarem planu),
2) parkingi  minimum 3 miejsca postojowe/100 m2
powierzchni u¿ytkowej. Dopuszcza siê zapewnienie czêci  maksymalnie 60%  miejsc postojowych poza granicami planu,
3) zaopatrzenie w wodê  z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
4) odprowadzenie cieków komunalnych  do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych  do miejskiej kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz  z ogólnomiejskiej sieci gazowej,
8) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
9) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
Nie dotyczy.
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZALECENIA I INFORMACJE
Czêæ wymaganych miejsc postojowych mo¿e zostaæ
zlokalizowana pod estakad¹ ul. Rakoczego oraz jako
tymczasowe na gruncie przyleg³ym do dzia³ki od strony pó³nocnej (rezerwa terenu pod projektowan¹ ul.
tzw. Now¹ Politechniczn¹).
§4

Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cymi jej
integralne czêci s¹:
1) czêæ graficzna  rysunek planu Piecki  Migowo
rejon ulic Franciszka Rakoczego i Piekarniczej w miecie Gdañsku w skali 1: 1000 (za³¹cznik nr 1),
2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu (za³¹cznik nr 2),
3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (za³¹cznik nr 3).
§5
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwa³y
wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem.
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§6
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Piecki  Migowo rejon ulicy Myliwskiej i Piekarniczej w miecie Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Miasta Gdañska Nr XXV/720/2000 z dnia 6 lipca
2000 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 84 z dnia
7 wrzenia 2000 r., poz. 544),
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulicy Nowej Politechnicznej od ul. Rakocze-

go do zabudowañ Politechniki Gdañskiej w miecie
Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹ Rady Miasta Gdañska
Nr III/33/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 44 z dnia 28 marca 2003 r., poz. 655).
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 5, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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