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2933
UCHWA£A Nr XI/123/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê us³ugowo  produkcyjn¹ i przemys³ow¹ dzia³ki nr 246/4 we
wsi Silno gm. Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 2629 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, z 2001 r. Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 120, poz. 1268,
Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 5 poz. 42, Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 25, poz. 253, Nr 80,
poz. 717) i art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 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) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê us³ugowoprodukcyjn¹ i przemys³ow¹ dzia³ki nr 246/4 we wsi Silno gm. Chojnice, zwany
dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³kê nr 246/4 po³o¿on¹ w po³udnio-

wo  zachodniej czêci wsi Silno gm. Chojnice, bezporednio przy granicy terenu kolejowego.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu jest teren zabudowy us³ugowo  produkcyjnej i przemys³owej, oznaczony na rysunku planu literami UP.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy, okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych budynków od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1:500,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu granic¹ uchwalenia planu, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia
i sposób zagospodarowania terenu;
5) uci¹¿liwoci  nale¿y przez to rozumieæ przekroczenie standardów jakoci rodowiska okrelonych w
obowi¹zuj¹cych przepisach;
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6) odzyskiwaniu odpadów  nale¿y przez to rozumieæ
wszelkie dzia³ania nie stwarzaj¹ce zagro¿enia ¿ycia
i zdrowia ludzi lub rodowiska, polegaj¹ce na wykorzystaniu odpadów w ca³oci lub w czêci albo prowadz¹ce do odzyskania z odpadów substancji, materia³ów ewentualnie energii i ich wykorzystania zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§6
1. Wyznacza siê teren zabudowy us³ugowo  produkcyjnej i przemys³owej, oznaczony na rysunku planu literami UP.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) realizacjê obiektów us³ugowych, produkcyjnych
i przemys³owych wraz z urz¹dzeniami i obiektami towarzysz¹cymi;
2) zabudowê mieszkaniow¹ jako uzupe³niaj¹c¹  przeznaczon¹ dla zaspokojenia potrzeb w³asnych inwestora lub wydzielenie na ten cel pomieszczeñ mieszkalnych w budynku us³ugowym;
3) przebudowê, rozbudowê, zmianê sposobu u¿ytkowania lub rozbiórkê istniej¹cych budynków;
4) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych ewentualnie dobudowanych
do innych budynków, tworz¹cych z nimi jednolit¹
bry³ê architektoniczn¹;
5) realizacjê ogrodzenia, którego wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem;
6) wszelk¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ (w tym handlow¹),
produkcyjn¹ i przemys³ow¹ z mo¿liwoci¹ odzysku
odpadów, spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w ust. 4;
7) obs³ugê komunikacyjn¹ bezporednio z drogi dojazdowej  dzia³ki nr 246/8.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nakazuje siê:
1) lokalizowaæ nowe budynki oraz rozbudowywaæ istniej¹ce w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 10 m od granicy obszaru kolejowego, z jednoczesnym uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wykrelonej na rysunku planu od linii rozgraniczaj¹cej drogi
dojazdowej;
2) budynek mieszkalny i pomieszczenia mieszkalne sytuowaæ w odleg³oci zapewniaj¹cej zachowanie dopuszczalnego natê¿enia ha³asu i wibracji okrelonego w obowi¹zuj¹cych przepisach;
3) wykonywaæ roboty ziemne w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 4 m od granicy obszaru kolejowego, za wykonywanie robót ziemnych w odleg³oci od 4 do 20
m od granicy tego obszaru ka¿dorazowo uzgadniaæ
z zarz¹dem kolei;
4) uwzglêdniæ w fazie projektowania i realizacji inwestycji warunki geotechniczne pod³o¿a zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami;
5) pozostawiæ co najmniej 10% powierzchni terenu ekologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
6) przewidzieæ co najmniej 1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo oraz dodatkowe miejsca postojowe w iloci niezbêdnej dla realizowanego profilu dzia³alnoci gospodarczej;

7) podczyszczaæ wody z nawierzchni utwardzonych,
dróg, placów manewrowych i parkingów przed odprowadzeniem do odbiornika w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
8) odprowadzaæ wody opadowe z po³aci dachowych
bezporednio do odbiornika lub gruntu w granicach
dzia³ki;
9) wyznaczyæ miejsca do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu
na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.
4. Dzia³alnoæ us³ugowa (w tym handlowa), produkcyjna
i przemys³owa musi spe³niaæ wymóg zastosowania takich rozwi¹zañ technologicznych, aby spe³nione zosta³y
wymagania ochrony rodowiska zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, tzn. uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie
mo¿e wykraczaæ poza granice zewnêtrzne terenu, do
którego inwestor posiada tytu³ prawny  dotyczy to
równie¿ uci¹¿liwoci z tytu³u parkowania pojazdów,
oraz nie mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji
mieszkaniowej s³u¿¹cej zaspokojeniu potrzeb w³asnych
inwestora  pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one
w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
5. Formê budynków, na terenie okrelonym w ust. 1, nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnie- niem nastêpuj¹cych
zasad:
1) wysokoæ budynków do II kondygnacji (maks.
12,0 m);
2) wysokoæ poziomu posadowienia parteru budynku
mieszkalnego maks. 1,0 m powy¿ej redniego poziomu pierwotnej powierzchni terenu;
3) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych; na obiektach us³ugowych, produkcyjnych lub przemys³owych, dopuszcza siê mo¿liwoæ
stosowania dachów p³askich lub wysokich o spadku po³aci mniejszym ni¿ 45o i kszta³cie dostosowanym do bry³y budynku oraz jego programu u¿ytkowego.
§7
1. Zaopatrzenie w wodê z wiejskiej sieci wodoci¹gowej.
2. Odprowadzenie cieków wy³¹cznie do wiejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej.
3. Pobór energii elektrycznej przez istniej¹ce obiekty z istniej¹cych przy³¹czy po ewentualnym dostosowaniu ich
do zwiêkszonego poboru mocy, za zasilanie projektowanych obiektów z abonenckiej linii niskiego napiêcia wyprowadzonej ze stacji transformatorowej Silno
GS. Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania
dla potrzeb OC.
4. Nale¿y docelowo przewidzieæ ogrzewanie budynków
nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne, olejowe
lub gazowe).
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Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
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§8
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia
30 stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych
na za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§9
W przypadku zbywania nieruchomoci ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu jej wartoci w wysokoci
30%.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 11
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny

2934
UCHWA£A Nr V/22/2003
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Suchy D¹b za 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz
art. 136 ust. 2 w zwi¹zku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70,
poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12,
poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119,
poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100,
poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 145, poz. 1623, z 2002 r.
Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685,
Nr 213, poz. 1806, Nr 214, poz. 1806 i Nr 216, poz. 1824)
na wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy zaopiniowany przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Gdañsku  Rada Gminy Suchy
D¹b uchwala, co nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
Gminy Suchy D¹b za 2002 rok, udziela siê absolutorium
Wójtowi Gminy Suchy D¹b.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Ziêba

2935
UCHWA£A Nr V/25/2003
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y i poza miejscem sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231,
Nr 167, poz. 1372, z 2001 r. Nr 128, poz. 1401) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 163,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)  Rada Gminy Suchy D¹b
uchwa³a, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dla terenu Gminy Suchy D¹b liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa):
1) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y,
w iloci  2,
2) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, w iloci  11.
§2
Traci moc uchwa³a Nr IV/21/93 Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 21 lipca 1993 r. w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y dla Gminy Suchy D¹b.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dniu od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Ziêba

2936
UCHWA£A Nr VII/81/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), oraz 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, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, Dz. U.
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z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M.P. z 2003 r. Nr 51, poz. 804) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,35 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  10,50 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym  7,67 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci:
a) przeznaczonych na cele rekreacyjne  5,82 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) pozosta³ych  2,81 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
6) od budowli  2% ich wartoci,
7) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,47 z³ od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0,10 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci, budowle oraz grunty zajête wy³¹cznie na potrzeby statutowej dzia³alnoci w zakresie kultury, ochrony przeciwpo¿arowej, gospodarki wodno-ciekowej oraz
gospodarki odpadami.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brus.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2004 r.
§5
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr II/8/02 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomoci.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

2937
UCHWA£A Nr VII/82/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie 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, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), i art. 10
ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683,
Dz. U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1039), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 padziernika 2003 r. w sprawie
stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r. (Dz. U. MF z 2003 r. Nr 15, poz. 83) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika
2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. z 2003 r.
Nr 51, poz. 804) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg
za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg
za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika
nr 3 do niniejszej uchwa³y,
4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr 4 do niniejszej uchwa³y,
5) 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 wg za³¹cznika nr 5 do
niniejszej uchwa³y,
6) od 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 wg za³¹cznika nr 6
do niniejszej uchwa³y,
7) autobusy wg za³¹cznika nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§2
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
autobusy przeznaczone wy³¹cznie do przewozu dzieci w
wieku szkolnym.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brus.
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Poz. 2937
§4

§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2004 r.

Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
Uchwa³a Nr II/10/02 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
11 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci stawek podatku
od rodków transportowych.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VII/82/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2003 r.

Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
dopuszczalna masa ca³kowita
w tonach

stawka podatku w z³otych

od

do

wyprodukowane do 1995 r.

wyprodukowane po 1995 r.

3,5

5,5 w³¹cznie

616,00

570,00

powy¿ej 5,5

9 w³¹cznie

720,00

670,00

powy¿ej 9

poni¿ej 12

800,00

750,00
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr VII/82/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2003 r.

Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku w z³otych
o jezdna
(osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
dwie osie
960,00
1 060,00
1 160,00
1 260,00
trzy osie
1 070,00
1 170,00
1 270,00
1 370,00
1 470,00
1 570,00
cztery osie i wiêcej
1 580,00
1 630,00
1 730,00
2 124,00
2 200,00

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

960,00
1 060,00
1 160,00
1 260,00
1 070,00
1 170,00
1 270,00
1 370,00
1 576,31
1 576,31
1 580,00
1 630,00
1 730,00
2 452,80
2 452,80
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr VII/82/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2003 r.
Stawki podatku dla 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
dopuszczalna
masa ca³kowita w tonach

stawka podatku w z³otych

od

do

wyprodukowane do 1995 r.

wyprodukowane po 1995 r.

3,5

poni¿ej 12

620,00

670,00
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr VII/82/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2003 r.

Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹
lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita w tonach

nie mniej ni¿

mniej ni¿

Stawka podatku w z³otych
o jezdna
(osie jezdne)
inne systemy zawieszenia osi
z zawieszeniem pneumatycznym
jezdnych
lub uznanym za równowa¿ne
dwie osie

12

18

960,00

960,00

18

25

1 210,00

1 210,00

25

31

1 260,00

1 260,00

1 412,33

1 937,76

31

trzy osie
12

40

40

1 492,00

1 722,97

2 207,00

2 548,65
Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr VII/82/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2003 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton

dopuszczalna
masa ca³kowita w tonach

stawka podatku w z³otych

od

do

wyprodukowane do 1995 r.

wyprodukowane po 1995 r.

7

poni¿ej 12

620,00

570,00
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Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr VII/82/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2003 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

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

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

jedna o
12

18

550,00

550,00

18

25

700,00

700,00

800,00

800,00

25

dwie osie
12

28

750,00

750,00

28

33

890,00

890,00

33

38

1 118,00

1 291,07

1 472,00

1 699,87

38

trzy osie
12

38

38

930,00

942,32

1 109,00

1 280,68
Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr VII/82/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2003 r.

Stawki podatku dla autobusów
liczba miejsc do siedzenia
równej
mniej ni¿
lub
wy¿szej

stawka podatku w z³otych
wyprodukowane do 1995 r.

wyprodukowane po 1995 r.

30

-

920,00

870,00

-

30

1 020,00

970,00
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2938
UCHWA£A Nr VII/83/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe .
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, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), oraz 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, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, Dz. U.
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M.P. z 2003 r. Nr 51, poz. 804) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za wydanie
wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci 60,00 z³.
§2
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w gotówce w kasie
Urzêdu Miejskiego lub przelewem na konto Urzêdu Miejskiego w Brusach przed wydaniem wypisu i wyrysu.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brus.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2004 r.
§5
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr II/11/02 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
11 grudnia 2002 r. w sprawie op³aty administracyjnej za
czynnoci urzêdowe.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

2939
UCHWA£A Nr VII/84/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), oraz 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, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, Dz. U.
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) oraz Obwieszczenia Ministra

Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M.P. z 2003 r. Nr 51, poz. 804) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawki podatku od posiadania psów przez
osoby fizyczne na terenie gminy Brusy ustala siê od jednego psa na kwotê 20 z³ rocznie.
§2
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki, je¿eli
osoba wesz³a w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku
podatkowego.
§3
Podatek p³atny jest bez wezwania z góry za rok podatkowy, w terminie do 15 kwietnia danego roku, lub w terminie 14 dni od daty zaistnienia obowi¹zku podatkowego.
§4
Ewidencja psów do celów poboru podatku od posiadania psów zaktualizowana zostanie na podstawie wykazów psów sporz¹dzonych przez So³tysów, Przewodnicz¹cych Osiedli, Zarz¹dy Spó³dzielni Mieszkaniowych, Zarz¹dy Wspólnot Mieszkaniowych lub innych administratorów budynków.
§5
Zarz¹dza siê pobór podatku w formie inkasa. Inkasentami podatku od posiadania psów bêd¹ so³tysi, Przewodnicz¹cy Osiedli w Brusach oraz wyznaczone osoby przez
Burmistrza Brus. Inkasenci otrzymaj¹ prowizjê w wysokoci 20% zainkasowanej kwoty.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brus.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia 2004 r.
§8
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
Uchwa³a Nr II/15/02 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania
psów.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

2940
UCHWA£A Nr VII/85/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie op³aty miejscowej.
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, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), oraz art. 5
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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, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, Dz. U.
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M.P. z 2003 r. Nr 51, poz. 804) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej od osób
fizycznych przebywaj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych, w miejscowociach Mêcika³, Leno, Czernica,
Drzewicz, M³ynek, Widno, Laska, Skoszewo, Kruszyn,
Rolbik w nastêpuj¹cych wysokociach:
 od dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y za ka¿dy dzieñ pobytu  0,80 z³,
 od pozosta³ych osób za ka¿dy dzieñ pobytu  1,60 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), oraz 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, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, Dz. U.
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M.P. z 2003 r. Nr 51, poz. 804) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej w wysokoci 1 z³ za ka¿dy 1 m2 zajmowanej powierzchni.
2. Przy sprzeda¿y owoców, warzyw, kwiatów i pozosta³ych produktów rolnych stawkê wymienion¹ w punkcie 1 obni¿a siê o 50%.

§2

§2

Zwalnia siê z op³aty miejscowej niepe³nosprawne dzieci
i niepe³nosprawn¹ m³odzie¿ ucz¹c¹ siê.

Inkasentami na terenie miasta Brusy bêd¹ wyznaczeni
pracownicy Urzêdu, a w so³ectwach so³tysi. Inkasenci
op³aty targowej otrzymywaæ bêd¹ prowizjê w wysokoci
10% zainkasowanej kwoty.

§3
1. Op³atê miejscow¹ pobieraj¹ wyznaczeni przez Burmistrza inkasenci.
2. Op³atê nale¿y uregulowaæ po przybyciu z góry za ca³y
okres pobytu najpóniej nastêpnego dnia po przybyciu do miejscowoci, o których mowa w § 1 w Urzêdzie Miejskim lub inkasentom.
3. Przez obiekty wiadcz¹ce us³ugi hotelarskie nale¿y rozumieæ w szczególnoci orodki wczasowe, pensjonaty, zajazdy, hotele, placówki agroturystyczne oraz kwatery prywatne.
§4
Za pobór op³aty miejscowej inkasenci otrzymuj¹ prowizjê w wysokoci 20% zainkasowanej kwoty.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brus.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2004 r.
§7
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr II/12/02 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
11 grudnia 2002 r. w sprawie op³aty miejscowej.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

2941
UCHWA£A Nr VII/86/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek i poboru op³aty
targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brus.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2004 r.
§5
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr II/13/02 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek
i poboru op³aty targowej.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

2942
UCHWA£A Nr VII/87/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów wymiaru podatku rolnego
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, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568), art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (t.j.
Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, zmieniony: 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 Komunikatu Prezesa GUS z dnia
17 padziernika 2003 r. w sprawie redniej ceny skupu
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¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2003 r. (M.P.
z 2003 r. Nr 49, poz. 771) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

 deklaracja na podatek leny DL-1  zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.

§1

Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy dla osób fizycznych:
 informacja w sprawie podatku od nieruchomoci,
podatku rolnego, podatku lenego INRL-1  zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.

Obni¿a siê cenê skupu ¿yta z kwoty 34,57 z³ do 22,50 z³
za 1 kwintal przyjêt¹ jako podstawê obliczania podatku
rolnego na terenie gminy Brusy na 2004 rok.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brus.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2004 r.
§4
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
Uchwa³a Nr II/14/02 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
11 grudnia 2002 r. w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta
dla celów wymiaru podatku rolnego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

2943
UCHWA£A Nr VII/88/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych
obowi¹zku podatkowego.
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, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zmieniony:
Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 110,
poz. 1039), 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,
zmieniony: 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), 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 Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych (w tym spó³ek) niemaj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych
Agencji Nieruchomoci Rolnej, a tak¿e jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy
Pañstwowe:
 deklaracja na podatek od nieruchomoci DN-1 
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*,
 deklaracja na podatek rolny DR-1  zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*,

§2

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brus.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2004 r.
§5
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr II/16/02 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
11 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych obowi¹zku podatkowego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

2944
UCHWA£A Nr XIV/70/2003
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 rok.
Na podstawie 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, zmiany Dz. U. Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r.
Nr 110, poz. 1039) i 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. 807) Rada Gminy Dêbnica Kaszubska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ podatku od posiadania psów
w kwocie 35 z³.
§2
Nie podlegaj¹ opodatkowaniu psy utrzymywane w celach innych ni¿ zarobkowe hodowle.
§3
Termin p³atnoci ustala siê do dnia 31 marca 2004 r.
§4
Podatek od posiadania psów nale¿y wp³acaæ na rachunek bud¿etu gminy: PKO BP S.A. OC/S³upsk Nr 35
10204649 102481176 lub w kasie Urzêdu Gminy.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

* Za³¹czników nr 1-4 nie publikuje siê.
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§6

Traci moc uchwa³a Nr III/18/2002 Rady Gminy Dêbnica
Kaszubska z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od posiadania psów oraz zasad jego
poboru i terminów p³atnoci.
§7
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. oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i so³ectwach.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Z. Rytelewska

2945
UCHWA£A XIV/71/2003
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 28 listopada 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 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84 ze zmian¹ Dz. U. Nr 200,
poz. 1683, 2003 r. Nr 96, poz. 874 Dz. U. Nr 110, poz. 1039)
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51,
poz. 807) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Okrela 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  od 1 m2
powierzchni  0,46 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  0,08 z³,
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
0,40 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
12,60 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
7,00 z³,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 3,49 z³,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

e) dla rencistów, emerytów, którzy przekazali gospodarstwa do Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  1,50 z³,
e) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  3,30 z³,
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
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr III/17/2002 z dnia 12 grudnia
2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku
od nieruchomoci.
§4
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. oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i w so³ectwach.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Z. Rytelewska

2946
UCHWA£A Nr XIV/72/2003
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 28 listopada 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 z pón. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i art. 12, ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zmian¹,
Dz. U. Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039)
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51,
poz. 807) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych:
1. Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc w³¹cznie
400 z³
b) powy¿ej 16 do 30 miejscw³¹cznie
734 z³
c) powy¿ej 30 miejsc
1.614 z³
2. Od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
486 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
579 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
671 z³
3. Od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art. 8

Dziennik Urzêdowy
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4.

5.

6.
7.

Poz. 2946, 2947
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pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu
i liczby osi:
a) pojazd posiadaj¹cy dwie osie:
 od 12 ton do mniej ni¿ 15 ton
713 z³
 od 15 ton do 18 ton
1.172 z³
b) pojazd posiadaj¹cy trzy osie:
 od 15 ton do mniej ni¿ 19 ton
805 z³
 od 19 ton do mniej ni¿ 23 tony
949 z³
 od 23 ton do 26 ton
1.476 z³
c) pojazd posiadaj¹cy cztery osie i wiêcej:
 od 23 ton do mniej ni¿ 27 ton
975 z³
 od 27 ton do 32 ton
1.517 z³
Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) od 3,5 tony do 7 ton w³¹cznie
585 z³
b) powy¿ej 7 ton do 9 ton w³¹cznie
800 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
865 z³
Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u
pojazdów i liczby osi:
a) zespó³ pojazdów posiadaj¹cy dwie osie:
 od 12 ton do mniej ni¿ 14 ton
941 z³
 od 14 ton do mniej ni¿ 18 ton
1.395 z³
 od 18 ton do mniej ni¿ 36 ton
1.817 z³
 od 36 ton do 40 ton
2.472 z³
b) zespó³ pojazdów posiadaj¹cych trzy osie:
 od 36 ton do mniej ni¿ 40 ton
1.817 z³
 od 40 ton do 44 ton
2.387 z³
Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
179 z³
Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, w zale¿noci
od ³¹cznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej masy
ca³kowitej i liczby osi:
a) pojazdy jednoosiowe:
 od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton
189 z³
 od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton
299 z³
 od 25 ton do 28 ton
525 z³
b) pojazdy dwuosiowe
 od 23 ton do mniej ni¿ 28 ton
290 z³
 od 28 ton do mniej ni¿ 33 tony
796 z³
 od 33 ton do mniej ni¿ 38 ton
1.209 z³
 od 38 ton do 44 ton
1.592 z³
c) pojazdy trzyosiowe
 od 36 ton do mniej ni¿ 38 ton
882 z³
 od 38 ton do 44 ton
1.199 z³
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3

Traci moc uchwa³a Nr III/16/2002 z dnia 12 grudnia
2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku
od posiadania rodków transportowych.
§4
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.

oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy i w so³ectwach.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Z. Rytelewska

2947
UCHWA£A Nr XIV/73/2003
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty miejscowej.
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. 1541 z pón. zm.), art. 19 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84 ze zmian¹ Dz. U. Nr 200,
poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) oraz 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. 807)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienna stawkê op³aty miejscowej dla osób
przebywaj¹cych w celach wypoczynkowych, zdrowotnych i turystycznych w miejscowociach Krzynia, Krzynka, Konradowo i Ga³êzów w wysokoci 1,60 z³ za ka¿dy
dzieñ pobytu.
§2
Stawka op³aty miejscowej dla emerytów, rencistów i
dzieci do lat 6 wynosi 50% stawki ustalonej w § 1.
§3
Zarz¹dza siê pobór op³aty w drodze inkasa przez osoby posiadaj¹ce upowa¿nienie Wójta Gminy do wykonywania powy¿szych czynnoci.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a Nr III/13/2002 Rady Gminy Dêbnica
Kaszubska z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty miejscowej.
§6
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.
oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy i w so³ectwach.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Z. Rytelewska

 7461 

Poz. 2948, 2949, 2950

2948
UCHWA£A Nr 81/114/2003
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia ceny 1q ¿yta stanowi¹cej podstawê do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 Nr 94,
poz. 431 z pón. zm) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê dla celów naliczania podatku rolnego
w 2004 r. redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w komunikacie Prezesa GUS z dnia 14 padziernika 2003 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2003 r. (M.P. Nr 49 poz. 770) dla celów naliczania podatku rolnego w 2004 r. w kwocie 34,57 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  od 1 m²
powierzchni u¿ytkowej  16,30 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  od 1 m² powierzchni u¿ytkowej  8,11 z³,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie wiadczeñ us³ug medycznych  od 1 m²
powierzchni u¿ytkowej  3,49 z³,
e) pozosta³ych  od 1 m² powierzchni u¿ytkowej  3,80 z³,
f) od budynków gospodarczych u¿ytkowanych przez
osoby otrzymuj¹ce emeryturê lub rentê z tytu³u prowadzenia gospodarstwa rolnego  od 1 m² powierzchni uýytkowej  0,11 z³.
3. Od budowli  ich wartoci  2%.
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
G³ówczyce.

Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) budynki i grunty zajête przez jednostki organizacyjne
gminy,
2) budynki, w których prowadzona jest dzia³alnoæ agroturystyczn¹,
3) budynki i grunty zajête przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹.

§3

§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy w G³ówczycach.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
G³ówczyce.

§2

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy w G³ówczycach.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

2949
UCHWA£A Nr 82/115/2003
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawek podatku od nieruchomoci na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1581 z pón. zm.) art. 5 ust. 1; art. 7 ust. 1 i 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.) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce wysokoci stawek rocznych
podatku od nieruchomoci:
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  od 1 m² powierzchni 
0,52 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni 
3,41 z³,
c) pozosta³ych  od 1 m² powierzchni  0,10 z³.
2. Od budynków i ich czêci:
a) mieszkalnych oraz zajêtych wy³¹cznie na potrzeby
mieszkalne  od 1 m² powierzchni u¿ytkowej  0,51 z³,

2950
UCHWA£A Nr 83/116/2003
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawek podatku od rodków transportowych na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) , art. 10 ust. 1 i 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.) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê podatek od rodków transportowych na terenie gminy na 2004 rok wed³ug za³¹cznika Nr 1.
§2
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
pojazdy bêd¹ce we w³adaniu jednostek organizacyjnych
gminy i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
G³ówczyce.

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 2950, 2951, 2952
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§4

2951

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy w G³ówczycach.

UCHWA£A Nr 84/117/2003
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 28 listopada 2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 83/116/2003
Rady Gminy G³ówczyce
z dnia 28 listopada 2003 r.
STAWKI PODATKU
OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2004 ROK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,50 tony do 5,50 tony w³¹cznie
520,00 z³
b) powy¿ej 5,50 tony do 9 ton w³¹cznie
624,00 z³
c) powy¿ej 9,0 ton i poni¿ej 12,0 ton
728,00 z³
Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) z dwiema osiami jezdnymi
2.208,00 z³
b) z trzema osiami jezdnymi
2.208,00 z³
c) z czterema i wiêcej osiami jezdnymi
2.208,00 z³
Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
od 3,50 tony i poni¿ej 12 ton
1.352,00 z³
Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych
1.745,00 z³
b) powy¿ej 36 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi
2.295,00 z³
 z trzema osiami jezdnymi
2.295,00 z³
Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12,0 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
416,00 z³
Od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹, równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12,0 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) do 36,0 ton w³¹cznie:
 z jedn¹ osi¹ jezdn¹
1.162,00 z³
 z dwiema i trzema osiami jezdnymi 1.162,00 z³
b) powy¿ej 36,0 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi
1.530,00 z³
 z trzema osiami jezdnymi
1.530,00 z³
Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszy ni¿ 30 miejsc
832,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.674,00 z³

w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawek podatku od posiadania psów na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. 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 pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê podatku od jednego psa w wysokoci 22,00 z³.
§2
Podatku od posiadania psów nie pobiera siê z tytu³u
posiadania psów zarejestrowanych w zwi¹zku kynologicznym.
§3
Zwalnia siê z podatku od posiadania psów, w³acicieli
posiadaj¹cych wiadectwa szczepienia psów przeciw
wcieklinie w danym roku podatkowym.
§4
1. Podatek pobiera siê w po³owie stawek, je¿eli osoba
wesz³a w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
2. Podatek jest p³atny z góry bez wezwania w terminie do
30 czerwca roku podatkowego.
3. Podatek uiszcza siê w ci¹gu dwóch tygodni od dnia
wejcia w posiadanie psa, o ile nast¹pi³o to po dniu 30
czerwca roku podatkowego.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
G³ówczyce.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy w G³ówczycach.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

2952
UCHWA£A Nr 85/118/2003
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej na
2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) , art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 2952, 2953, 2954, 2955

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§1

2954

Wprowadza siê na terenie gminy op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹c¹ czynnoæ urzêdow¹:
 za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy, od jednej dzia³ki  35,00 z³.

UCHWA£A Nr 87/120/2003
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 28 listopada 2003 r.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
G³ówczyce.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy w G³ówczycach.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

2953
UCHWA£A Nr 86/119/2003
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawki op³aty
miejscowej na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) , art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawki op³aty
targowej na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) , art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê op³aty targowej w wysokoci 30,00 z³
dziennie.
§2
Op³atê targow¹ pobiera siê:
 od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cej sprzeda¿y na targowiskach.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
G³ówczyce.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy w G³ówczycach.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

§1
Ustala siê stawkê op³aty miejscowej w wysokoci 1,20
z³ dziennie w miejscowoci IZBICA objêtej Rozporz¹dzeniem Nr 4/91 Wojewody S³upskiego z dnia 08 lipca 1991 r.
w sprawie wykazu miejscowoci, w których pobiera siê
op³atê miejscow¹ (Dziennik Urzêdowy Województwa
S³upskiego Nr 12 poz. 63 z pón. zm.) .
§2
Poboru op³aty miejscowej dokonuj¹ osoby upowa¿nione przez Wójta, którym z tego tytu³u przys³uguje prowizja brutto w wysokoci 10% zainkasowanych kwot
op³aty.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
G³ówczyce.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy w G³ówczycach.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

2955
UCHWA£A Nr XVI/134/03
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Skarszewy
op³aty administaracyjnej za czynnoci urzêdowe wykonywane przez organy gminy.
Na podstawie art. 18 i art. 19 pkt 1 lit d ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 Nr 200, poz. 1683 oraz
z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039), art. 18 ust. 2
pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113
poz. 984 Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
oraz 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
z dnia 14 listopada 2003 r.) Rada Miejska w Skarszewach
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustanawia siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci
urzêdowe wykonywane na wniosek lub ¿¹danie zainteresowanego, przewidziane prawem, które nie s¹ objête
przepisami o op³acie skarbowej.

Dziennik Urzêdowy
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§2
Op³ata administracyjna za sporz¹dzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego wynosi
40,00 z³.
§3
Zobowi¹zanymi do uiszczenia op³aty administracyjnej
s¹ wnosz¹cy o wykonanie czynnoci okrelonych w § 2.
§4
Op³ata administracyjna pobierana jest w gotówce w
kasie Urzêdu Gminy, b¹d przelewem na konto Urzêdu
przed dokonaniem czynnoci urzêdowej.
§5
Gmina w uzasadnionych przypadkach, na wniosek strony mo¿e zrezygnowaæ z pobierania op³aty administracyjnej.
§6
Traci moc uchwa³a Nr II/13/02 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Skarszewy op³aty administracyjnej
za czynnoci urzêdowe wykonywane przez organy gminy.
§7
Uchwala w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy
Skarszewy op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe wykonywane przez organy gminy wchodzi w ¿ycie
po uplywie 14-tu dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

2956
UCHWA£A Nr XVI/135/03
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r., Nr 96,
poz. 874 i Nr 110, poz. 1039), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984
Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 padziernika
2003 r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r. (Dz.Urz.Ministra Finansów z 2003 r. Nr 15 poz 83) oraz Obwieszczenie Ministara
Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych podatkach
i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51 poz. 804 z dnia 14 listopada 2003 r.) Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Skarszewy:

Poz. 2955, 2956

1) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie
605,00 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
1.010,00 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.210,00 z³
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w
art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) do trzech osi w³¹cznie
2.170,00 z³
b) cztery osie i wiêcej
2.452,80 z³
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹,
o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1.410,00 z³
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.780,00 z³
b) powy¿ej 36 ton o liczbie osi do trzech w³¹cznie
2.230,00 z³
c) powy¿ej 36 ton o liczbie osi cztery i powy¿ej
2.548,65 z³
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 przez podatnika podatku rolnego)
510,00 z³
6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego),
które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznnie
1.130,00 z³
b) powy¿ej 36 ton
1.700,00 z³
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o iloci miejsc
do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
1.050,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.450,00 z³
2. Stawki podatku od rodków transportowych wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych okrela siê w wysokoci:
1) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 1:
 lit. a)
545,00 z³
 lit. b)
910,00 z³
 lit. c)
1.100,00 z³
2) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 3
1.270,00 z³
3) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 5
455,00 z³
4) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 7:
 lit. a)
945,00 z³
 lit. b)
1.305,00 z³

 7465 

2956, 2957, 2958
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Skarszew.
§3
Traci moc uchwa³a Nr II/14/02 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych.
§4
Uchwala w sprawie stawek podatku od rodków transportowych wchodzi w ¿ycie po uplywie 14-tu dni od daty
ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

2957
UCHWA£A XVI/136/03
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na obszarze gminy Skarszewy.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r., Nr 96,
poz. 874 i Nr 110, poz. 1039), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984
Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz
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
z dnia 14 listopada 2003 r.) Rada Miejska w Skarszewach
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w wysokoci:
1. Od gruntów:
1) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,58 z³,
2) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,41 z³,
3) od 1 m2 powierzchni gruntów przeznaczonych pod
budownictwo letniskowe  0,16 z³,
4) od 1 m2 powierzchni gruntów pozosta³ych, w tym
zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,13 z³.
2. Od budynków lub ich czêci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,51 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej:
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a) handlowej  16,66 z³,
b) innej ni¿ handlowa  14,26 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 
8,11 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,49 z³,
5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków letniskowych  5,82 z³,
6) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej gara¿y wolnostoj¹cych  5,16 z³,
7) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje pozarz¹dowe  3,91 z³.
3. Od wartoci budowli:
1) wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania
ciep³a, od ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczych ciep³a i wody oraz od budowli s³u¿¹cych do
odprowadzania i oczyszczania cieków  1,30%,
2) od pozosta³ych budowli lub ich czêci  2,00%.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Skarszew.
§3
Traci moc uchwa³a Nr II/11/02 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci na obszarze gminy
Skarszewy.
§4
Uchwa³a w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na obszarze gminy Skarszewy wchodzi w
¿ycie po up³ywie 14-tu dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

2958
UCHWA£A Nr XVI/137/03
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie stawek op³aty targowej na terenie gminy
Skarszewy.
Na podstawie art. 15 i art 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 Nr 200, poz. 1683 oraz
z 2003 r., Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039), art. 18 ust. 2
pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113
poz. 984 Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
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 z dnia 14 listopada 2003 r.) Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 2958, 2959, 2960
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§1
Ustala siê dzienn¹ op³atê targow¹ w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Przy sprzeda¿y bezporednio ze rodka transportu (pojazdu, przyczepy), sto³u, straganu lub namiotu na powierzchni 6-12 m2:
a) artyku³ów przemys³owych  33,00 z³,
b) artyku³ów spo¿ywczych  27,50 z³,
c) p³odów rolnych i ogrodniczych  7,00 z³.
Przy zajêciu wiêkszej powierzchni zwiêksza siê op³atê
o 2,00 z³ za ka¿dy nastêpny m2, przy czym ³¹czna op³ata targowa nie mo¿e przekraczaæ kwoty op³aty ustawowej 579,32 z³.
2. Przy sprzeda¿y z placu, sto³u, straganu lub namiotu 
od jednego stanowiska  do 6 m2 powierzchni:
a) artyku³ów przemys³owych  21,50 z³ ,
b) artyku³ów spo¿ywczych  16,50 z³,
c) p³odów rolnych i ogrodniczych  3,30 z³.
3. Drobna sprzeda¿ z placu lub stolika do 0,6 m2  8,50 z.³
4. Sprzeda¿ obnona, z rêki, koszyka lub wiadra  2,80 z³.
W przypadku handlu wiêcej ni¿ jednym asortymentem
wyszczególnionym w pkt 1 i 2 zostanie zastosowana
stawka obowi¹zuj¹ca dla artyku³u podlegaj¹cego wy¿szej op³acie.
Pod pojêciem sto³u rozumie siê tak¿e zestawione stoliki.
§2
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
2. Inkaso powierza siê Gminnemu Orodkowi Sportu i Rekreacji w Skarszewach.
3. Op³atê targow¹ pobieraj¹ osoby upowa¿nione przez
kierownika Gminnego Orodka Sportu i Rekreacji w
Skarszewach.
4. Inkasenci wydaj¹ osobom wp³acaj¹cym pokwitowanie
na druku cis³ego zarachowania opatrzone pieczêci¹
Urzêdu Miejskiego w Skarszewach.
5. Za pobór op³aty targowej Gminnemu Orodkowi Sportu i Rekreacji w Skarszewach przys³uguje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 95% zainkasowanej op³aty.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Skarszew.
§4
Uchwala w sprawie stawek op³aty targowej na terenie
gminy Skarszewy wchodzi w ¿ycie po uplywie 14-tu dni
od daty ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

2959
UCHWA£A Nr XI/89/2003
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591 z pó¿. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 Nr 9 poz. 84 z pó¿. zm.) uchwala siê, nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psa w
kwocie 30,00 z³.
§2
1. Podatek od ka¿dego psa znajduj¹cego siê w posiadaniu samotnego emeryta lub rencisty wynosi 15,00 z³.
roczne.
2. Nie pobiera siê podatku od psów przebywaj¹cych w
schroniskach i przytu³kach dla psów.
§3
1. Zarz¹dza siê pobór podatku w drodze inkasa.
2. Inkasentów i wysokoæ wynagrodzenia za inkaso okreli Rada Miejska w odrêbnej uchwale.
§4
Podatek od posiadania psów p³atny jest w terminie do
30 wrzenia roku podatkowego.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
J. Górny

2960
UCHWA£A Nr XI/90/2003
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia 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 pó¿. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, z pó¿. zm.) , Rada
Miejska uchwala nastêpuj¹ce stawki w podatku od nieruchomoci.
§1
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od m2 powierzchni u¿ytkowej  0,49 z³,
2) od budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od m2 pow. u¿ytkowej  16,50 z³,
3) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od m2 pow. u¿ytkowej  8,06 z³,
4) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego od m 2 powierzchni u¿ytkowej  5,71 z³,
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§5

ruchomoci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
b) czêci budynków przeznaczonych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej przez osoby bezrobotne
rozpoczynaj¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹,
c) od budowli, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej wody,
d) od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków,
e) mieszkania komunalne.
2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci grunty i budynki przedsiêbiorców w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoci gospodarczej:
a) którzy utworzyli nowe miejsca pracy i zwiêkszyli zatrudnienie co najmniej o 50% i utrzymali taki stan
zatrudnienia do koñca 2004 r. Zwolnienie to ma zastosowanie do przedsiêbiorców zatrudniaj¹cych do
10 pracowników w³¹cznie,
b) zatrudniaj¹cych powy¿ej 10 pracowników wg stanu
zatrudnienia na 31 grudnia 2002 r. przy czym zwolnienie jest proporcjonalne do procentowego wzrostu zatrudnienia wg stanu zatrudnienia na dzieñ 31
grudnia 2003 r. z zastrze¿eniem § 1 ust. 3 i 4,
c) ust. 2 ogranicza siê do przedsiêbiorców, którzy w
ci¹gu ostatnich trzech kolejnych lat otrzymali pomoc
publiczn¹ w wysokoci nie przekraczaj¹cej 100 tys.
EURO ³¹cznie z pomoc¹ wynikaj¹c¹ z niniejszej
uchwa³y.
3. Spe³nienie warunku uprawniaj¹cego do zwolnienia
podatkowego o którym mowa w ust. 2 a i b nastêpuje
przez przyrównanie stanu zatrudnienia liczonego wg
pe³nych etatów na dzieñ 31 grudnia 2002 r. ze stanem
zatrudnienia na dzieñ 31 grudnia 2003 r.
4. Obni¿enie poziomu zatrudnienia poni¿ej kryterium okrelonego w ust. 2 pkt a i b w trakcie roku podatkowego,
powoduje z t¹ chwil¹ powstanie obowi¹zku podatkowego.

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.
do 31 grudnia 2004 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

5) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od m2 pow. u¿ytkowej  3,49 z³,
6) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych,
7) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
bez wzglêdu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od m2 powierzchni  0,60 z³,
8) od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni  3,38 z³,
9) od gruntów pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od
m2 powierzchni  0,20 z³.
§2
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci:
a) od budynków mieszkalnych lub ich czêci zamieszka³ych przez osoby z orzeczeniem znacznym stopniu niepe³nosprawnoci  0,25 z³ za m2,
b) od budynków gospodarczych nale¿¹cych do osób fizycznych od m2 pow.u¿ytkowej  2,92 z³.
§3
.
Podatek od nieruchomoci p³atny jest w kasie Urzêdu
Miejskiego b¹dna rachunek bud¿etu miasta nr konta Bank
Spó³dzielczy w Cz³uchowie nr
26932600060011384320000020
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
J. Górny

2961
UCHWA£A Nr XI/91/2003
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó¿. zm.) oraz art. 7 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,z pó¿. zm., Rada Miejska
uchwala nastêpuj¹ce zwolnienia w podatku od nieruchomoci.
§1
1 Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
a) nieruchomoci wykorzystywane do realizacji zadañ
statutowych i ustawowych gminy z wyj¹tkiem nie-

§2

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i obowi¹zuje w roku podatkowym 2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
J. Górny

2962
UCHWA£A Nr XI/92/2003
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 2 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 z pón.zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zmiana Dz. U.
Nr 200 poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 110 poz. 1039) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2962
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§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi od:
1) samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika
nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) 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 wg za³¹cznika nr 3 do
niniejszej uchwa³y,
4) 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 wg za³¹cznika nr 4 do
niniejszej uchwa³y,
5) 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 wg za³¹cznika nr 5 do niniejszej uchwa³y,
6) 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 wg za³¹cznika nr 6 do niniejszej uchwa³y,
7) autobusów  wg za³¹cznika nr 7 do uchwa³y.
§2
1. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
pojazdy przystosowane do przewo¿enia osób niepe³nosprawnych.
2. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
pojazdy ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej
od 3,5 tony do 5,5 tony  nale¿¹ce do podatników rozpoczynaj¹cych w roku podatkowym dzia³alnoæ gospodarcz¹.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ w roku
podatkowym 2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
J. Górny
Za³¹cznik Nr 1

Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton

Od
3,5
Powy¿ej 5,5
Powy¿ej 9

Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
Do
stawka podatku w z³
5,5 w³¹cznie
550
do 9 w³¹cznie
700
Poni¿ej 12
750
Za³¹cznik Nr 2

Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
Dopuszczalna masa
ca³kowita w tonach
Nie mniej
ni¿

Mniej ni¿

12
13
14
15

13
14
15
18

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

Stawka podatku w z³
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za
równowa¿ne
Dwie osie
1.270
1.290
1.300
1.320
Trzy osie
1.300
1.600
1.950
2.000
2.050
2.100
Cztery osie i wiêcej
1.520
1.900
1.900
1.920
1.920

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1.280
1.300
1.350
1.400
1.380
1.700
2.000
2.100
2.150
2.200
1.500
1.900
1.920
2.453
2.453

Dziennik Urzêdowy
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Za³¹cznik Nr 3
Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹
lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5t i poni¿ej 12 t
Stawka podatku w z³

Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
Od
Do
3,5
Poni¿ej 12

900
Za³¹cznik Nr 4

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

Stawka podatku w z³

Nie mniej
ni¿

Mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31
40

36

40

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za
równowa¿ne
Dwie osie
1.200
1.400
1.600
1.700
Trzy osie
1.800

40

44

1.900

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
1.500
1.700
1.710
1.938
1.750
2.549
Za³¹cznik Nr 5

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton
Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Od
Do
7
Poni¿ej 12

Stawka podatku w z³
700

Za³¹cznik Nr 6
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa/
przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
Nie mniej
ni¿

Mniej ni¿

12
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

Stawka podatku w z³
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za
równowa¿ne
Jedna o
750
850
950
Dwie osie
900
1000
1250
1340
Trzy osie
1200
1300

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
850
950
1050
950
1100
1350
1.700
1350
1700
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Za³¹cznik Nr 7
Stawki podatku dla autobusów
Liczba miejsc

Stawka podatku w z³

Mniej ni¿ 30
Równej 30 lub wiêcej

700
1.500

2963
UCHWA£A Nr X/62/2003
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na terenie gminy Suchy D¹b
na rok 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dn. 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 133, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1030)  Rada Gminy Suchy D¹b
uchwala, co nastêpuje:
§1

3) 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, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do uchwa³y,
4) autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do uchwa³y.
§2
W zakresie nie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ stosuje siê stawki podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹ce w 2003 r., przyjête uchwa³ami Rady Gminy
Suchy D¹b Nr II/8/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. i Nr IV/
21/2003 z dnia 28 lutego 2003 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych na rok 2004 od:
1) samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3.5 tony i poni¿ej 12 ton, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y,
2) ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
od 3.5 tony i poni¿ej 12 ton, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 2 do uchwa³y,

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
K. Bucka

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr X/62/2003
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 2 grudnia 2003 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ OD 3,5 TON DO PONI¯EJ 12 TON
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
Od
do
3,5 tony
5,5 tony w³¹cznie
pow. 5,5 tony
9 ton w³¹cznie
pow. 9 ton
poni¿ej 12 ton

Stawka podatku (w z³otych)
600
1000
1100
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr X/62/2003
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 2 grudnia 2003 r.

STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH
DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U
POJAZDÓW OD 3,5 TONY PONI¯EJ 12 TON
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
Od
do
3,5 tony
5,5 tony w³¹cznie
pow. 5,5 tony
9 ton w³¹cznie
pow. 9 ton
poni¿ej 12 ton

Stawka podatku (w z³otych)
900
1100
1400

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr X/62/2003
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 2 grudnia 2003 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJ¥
DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ OD 7 TON DO PONI¯EJ 12 TON, Z WYJ¥TKIEM ZWI¥ZANYCH
WY£¥CZNIE Z DZIA£ALNOCI¥ ROLNICZ¥ PROWADZON¥ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

Od

do

7 tony
pow. 9 tony
pow. 11 ton

9 tony w³¹cznie
11ton w³¹cznie
Poni¿ej 12 ton

900
1100
1200
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr X/62/2003
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 2 grudnia 2003 r.

STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW, W ZALE¯NOCI OD LICZBY MIEJSC DO SIEDZENIA
Liczba miejsc do siedzenia
Od
Do
15 miejsc
20 miejsc w³¹cznie
20 miejsc
30 miejsc
30 miejsc
powy¿ej 30 miejsc

2964
UCHWA£A Nr X/63/2003
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci na terenie gminy Suchy D¹b w 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dn. 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984,153 poz. 1271 i 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz 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, Nr 200 poz. 1683,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110 poz. 1039 i Nr 188,
poz. 1840) Rada Gminy Suchy D¹b uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
w wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,42 z³
za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  14,50 z³ za 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym  8,11 z³ za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,

Stawka podatku (w z³otych)
1100
1300
1700

4) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,00 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budynków zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  3,00 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
6) od budynków gospodarczych zajêtych na cele bytowe,sk³adowanie opa³u o powierzchni u¿ytkowej nie
przekraczaj¹cej 25 m2  2,00 z³ za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
7) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,00 z³ za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
8) od budowli  2% ich wartoci,
9) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,63 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami,zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,41 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  0,10 z³ za 1
m2.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci, nieruchomoci lub ich czêci:
a) wykorzystywane na cele ochrony przeciwpo¿arowej,
b) u¿ytkowane na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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c) s³u¿¹ce do doprowadzania wody i oczyszczania cieków,
d) wykorzystywane na wietlice i kluby i boiska sportowe.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
K. Bucka

2965
UCHWA£A Nr XI/71/03
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych na 2004 rok w
Gminie Miejskiej Czarna Woda.
Na podstawie art. 5, art. 7 ust. 3, art. 14, art. 18, 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 ze zm.)
art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)  art. 30 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.Nr 80 poz. 717/Rada Miejska w Czarnej
Wodzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ rocznych stawek 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 od 1 m2 powierzchni  0,49 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej w zakresie us³ug turystycznych od 1 m2
powierzchni  0,15 z³,
c) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
 2,90 z³,
d) letniskowych od 1 m2 powierzchni  0,30 z³,
e) 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) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
0,32 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  13,90 z³,
c) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej w zakresie us³ug turystycznych  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  5,00 z³,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
6,27 z³,

e) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,00 z³,
f) letniskowych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,30 z³,
g) gara¿y wolnostoj¹cych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,50 z³,
h) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  2,90 z³,
3) od budowli 2% ich wartoci.
§2
1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania ka¿dego psa
w wysokoci  10,00 z³.
2. Zwalnia siê od podatku od posiadania psów osoby w
wieku powy¿ej 60 lat, prowadz¹ce samodzielnie gospodarstwo domowe  od jednego psa.
3. Podatek od posiadania psów podatnik zobowi¹zany jest
wp³acaæ bez wezwania w terminie do 31 marca roku
podatkowego 2004 r. do kasy Urzêdu Miasta, na rachunek bankowy Urzêdu Miasta Bank Millennium Nr
76116022020000000061951687, w Urzêdzie Pocztowym lub do rêki osobie upowa¿nionej w miejscu obowi¹zkowego szczepienia psów, a gdy podatnik naby³
psa po tym terminie jest zobowi¹zany wp³aciæ podatek w terminie 14 dni od daty nabycia psa, je¿eli podatku od niego nie zap³aci³ poprzedni posiadacz.
§4
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej tj. za
wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie  50,00 z³
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Bochenek

2966
UCHWA£A Nr XI/72/03
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych na 2004
rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 8, art. 10,
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.), Rada Miejska w Czarnej Wodzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych
na 2004 r. w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w
art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o masie ca³kowitej:
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a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie:
rok produkcji do 31.12.1993  450,00
rok produkcji od 01.01.1994  400,00
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie:
rok produkcji do 31.12.1993  550,00
rok produkcji od 01.01.1994  500,00

Liczba osi i dopuszczalna
Masa ca³kowita (w tonach)
Niemniej ni¿

Mniej ni¿

1

2

12
13
14
15

13
14
15
18
Wiêcej ni¿18

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26
Wiêcej ni¿ 26

12
25
27
29
31

25
27
29
31
32

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton:
rok produkcji do 31.12.1993  700,00 z³,
rok produkcji od 01.01.1994  650,00 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wed³ug
tabeli:

z³,
z³,
z³,
z³,

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
3
Dwie osie
500
550
650
900
900
Trzy osie
550
600
650
690
1014
1014
1400
Cztery osie i wiêcej
800
900
1100
1654
1654

3) od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 ton i poni¿ej 12 ton:
rok produkcji do 31.12.1993  700,00 z³,
rok produkcji od 01.01.1994  650,00 z³,
Liczba osi i dopuszczalna
Masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: ci¹gnik siod³owy
+ naczepa, ci¹gnik
balastowy+ naczepa
Niemniej ni¿

Mniej ni¿

1

2

12
18
25
31

18
25
31
40

12
40

40
44
Wiêcej ni¿ 44

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Inne systemy
zawieszenia osi jezdn
4
550
600
700
1252
1252
600
650
690
1014
1577
1577
1577
850
1042
1654
2453
2453

4) od ci¹gnika balastowego i siod³owego, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów wed³ug tabeli:

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
3
Dwie osie
800
1000
1050
1413
Trzy osie
1247
1723
1723

Inne systemy
zawieszenia osi jezdni
4
1000
1050
1100
1938
1723
2549
2549

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹
od 7 ton i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego  400,00 z³,

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

Mniej ni¿

1

2

12
18
25

18
25
28

12
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44
Wiêcej ni¿ 44

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, wed³ug
tabeli:

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
3
Jedna o
450
500
550
Dwie osie
250
614
850
1150
Trzy osie
677
943
943

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych, w zale¿noci od liczby
miejsc do siedzenia
a) mniej ni¿ 30 miejsc  660,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.380,00 z³.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Bochenek

2967
UCHWA£A Nr XI/73/03
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie op³aty targowej na 2004 r.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) , art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze
zm.) , Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej na rok 2004:
1) przy sprzeda¿y z samochodu lub innego pojazdu 
10,00 z³,
2) przy sprzeda¿y ze sto³u lub innego zajêtego miejsca 
9,00 z³,

Inne systemy
zawieszenia osi jezdni
4
500
550
600
310
850
1292
1700
943
1281
1281

3) przy sprzeda¿y z koszyka  4,00 z³,
4) przy sprzeda¿y mleka  0,50 z³.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Bochenek

2968
UCHWA£A Nr XI/74/03
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci i w podatku lenym.
Na podstawie 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 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200
poz. 1682), Rada Miejska w Czarnej Wodzie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1. Budynki lub ich czêci oraz grunty wchodz¹ce w sk³ad
mienia komunalnego i s³u¿¹ce dzia³alnoci w zakresie
upowszechniania kultury, ochrony przeciwpo¿arowej
i dzia³alnoci sportowej, która finansowana jest z bud¿etu gminy.
2. Grunty zajête pod drogi na terenie gospodarstw rol-
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nych, za wyj¹tkiem dróg zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
§2
Zwalnia siê od podatku lenego lasy i grunty lene
wchodz¹ce w sk³ad mienia komunalnego i nie oddane w
dzier¿awê, w³adanie, u¿ytkowanie lub zarz¹d innym osobom.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Bochenek

2969
UCHWA£A Nr XI/75/03
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy Informacji
o nieruchomociach i obiektach budowlanych i Deklaracji na podatek od nieruchomoci oraz w sprawie
zmiany uchwa³y Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wzorów: formularza Informacji o nieruchomociach
i obiektach budowlanych, formularza Deklaracji na
podatek od nieruchomoci, formularza Informacji
o gruntach, formularza Deklaracji na podatek rolny,
formularza Informacji o lasach, formularza Deklaracji na podatek leny.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 ze zm.) Rada Miejska w Czarnej Wodzie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory formularzy:
1) Informacji w sprawie podatku od nieruchomoci stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do uchwa³y*,
2) Deklaracji na podatek od nieruchomoci stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do uchwa³y*.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Bochenek

2970
UCHWA£A Nr XIII/111/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na rok 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i 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,
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), uchwala siê, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê ¿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 1q do kwoty 30,00 z³ za 1q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytów.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin

§2
Dokonuje siê zmiany uchwa³y Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wzorów: formularza Informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych, formularza Deklaracji na podatek od nieruchomoci, formularza Informacji o gruntach, formularza Deklaracji na podatek
rolny, formularza Informacji o lasach, formularza Deklaracji na podatek leny, w ten sposób, ¿e:
1) w tytule uchwa³y skrela siê zapisy: formularza Informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych i formularza Deklaracji na podatek od nieruchomoci,
2) w § 1 skrela siê pkt 1 i 2.

* Za³¹czników nr 1,2 nie publikuje siê.

2971
UCHWA£A Nr XIII/112/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokoci rocznych 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806
i z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2971, 2972, 2973
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i z 2003 r. Nr 110, poz. 1039), obwieszczenie 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), uchwala siê,
co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek rocznych podatku od nieruchomoci okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytów.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIII/112/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 grudnia 2003 r.
WYSOKOÆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU
OD NIERUCHOMOCI
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  0,62 z³ od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjnelub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych  0,20 z³ od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,51 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 17,31 z³ od m2 pow. u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej ,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,49
z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
e) letniskowych  5,82 z³ od 1m2 pow. u¿ytkowej,
f) pozosta³ych  4,00 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej.
3. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3  7.

2972
UCHWA£A Nr XIII/113/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r.
Nr 80, poz. 717), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 i z 2003 r. Nr 110,
poz. 1039) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci, nieruchomoci lub ich czêci zajête na prowadzenia dzia³alnoci zwi¹zanej z upowszechnianiem kultury i sportu masowego z
wyj¹tkiem czêci wydzielonych przeznaczonych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci za rok 2004
grunty stanowi¹ce drogi w gospodarstwach rolnych sklasyfikowane na u¿ytkach rolnych oraz niesklasyfikowane,
s³u¿¹ce prowadzeniu dzia³alnoci rolniczej.
§3
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki gospodarcze, nie zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej, stanowi¹ce w³asnoæ by³ych rolników
(emerytów lub rencistów) w wieku powy¿ej 65 lat, prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwo domowe.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytów.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r.,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin

2973
UCHWA£A Nr XIII/114/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci rocznych stawek podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r.
Nr 80, poz. 717) oraz art. 14 pkt 1, 2 i 3, ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 i z 2003 r.
Nr 110, poz. 1039) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ rocznej stawki podatku od posiadania psów:
1) od pierwszego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu
 25,00 z³,
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2) od drugiego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu  35,00 z³,
3) od trzeciego i ka¿dego nastêpnego psa  40,00 z³.
§2
1. Podatek od posiadania psów p³atny jest w kasie Urzêdu Miejskiego w Bytowie b¹d na rachunek bankowy
Urzêdu Miejskiego.
2. Poboru podatku na terenie so³ectw mog¹ dokonywaæ
so³tysi oraz osoby wskazane przez Burmistrza Miasta
Bytowa w drodze inkasa.
Wynagrodzenie za pobór podatku wynosi 10% (dziesiêæ procent) od zainkasowanej kwoty.
§3
Termin p³atnoci ustala siê do 31 marca ka¿dego roku.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytowa.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin

2974
UCHWA£A Nr XIII/115/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806
i z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 10 ust. 1, 2 i art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200,
poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i 110, poz. 1039)
uchwala siê, co nastêpuje:

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika
nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) od ci¹gnika siod³owego i 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 wg za³¹cznika nr 3 do niniejszej uchwa³y,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr 4 do niniejszej uchwa³y,
5) 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 wg za³¹cznika nr 5 do niniejszej uchwa³y,
6) od 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 wg za³¹cznika nr 6 do niniejszej uchwa³y,
7) od autobusu wg za³¹cznika nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§2
Obni¿eniu o 5% ulega wysokoæ stawek rocznych podatku od rodków transportowych od samochodów ciê¿arowych okrelonych w za³¹czniku nr 1, 2, 3, 4 i 7 do
niniejszej uchwa³y, wyposa¿onych w katalizatory, zasilanych paliwem gazowym, spe³niaj¹cych normy Euro II i Euro III. Wysokoæ stawek po obni¿eniu nie mo¿e byæ ni¿sza od stawek minimalnych okrelonych odpowiednio w
przepisach ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytowa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin

§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika
nr 1 do niniejszej uchwa³y,

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIII/115/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 grudnia 2003 r.

Stawki roczne podatku dla samochodów ciê¿arowych
o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
dopuszczalna masa ca³kowita w tonach

stawka podatku w z³

od

do w³¹cznie

wyprodukowane do 31.12.1993 r.

wyprodukowane od 01.01.1994 r.

3,5
5,5
powy¿ej
9

5,5
9
mniej ni¿
12

600
950
wyprodukowane do 31.12.1993 r.
1.100

600
900
wyprodukowane od 01.01.1994 r.
1.050
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XIII/115/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 grudnia 2003 r.
Stawki roczne podatku dla samochodów ciê¿arowych
o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
dopuszczalna
masa ca³kowita w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

stawka podatku w z³
o jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

dwie osie
12

16

1.220

1.240

16

18

1.450

1.470

1.680

1.700

od 18 ton i wiêcej

trzy osie
12

16

1.200

1.220

16

18

1.425

1.450

1.650

1.680

od 18 ton i wiêcej

cztery osie i wiêcej
12

16

1.180

1.200

16

18

1.400

1.420

18

29

1.630

1.653,68

1.653,68

2.452,80

od 29 ton i wiêcej

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XIII/115/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 grudnia 2003 r.
Stawki roczne podatku dla 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
dopuszczalna masa ca³kowita w tonach

stawka podatku w z³

nie mniej ni¿

mniej ni¿

wyprodukowane do 31.12.1993 r.

wyprodukowane od 01.01.1994 r.

3,5

12

1.070

1.020
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XIII/115/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 grudnia 2003 r.
Stawki roczne podatku dla 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
dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów: ci¹gnik
siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy
+ przyczepa w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

stawka podatku w z³
o jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

dwie osie
12

18

1.700

1.750

18

25

1.710

1.760

25

31

1.720

1.770

1.730

1.937,76

od 31 ton i wiêcej
trzy osie
12

40

1.730

1.750

40

44

1.740

2.548,65

1.750

2.548,65

od 44 ton i wiêcej

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XIII/115/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 grudnia 2003 r.
Stawki roczne podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton
dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd
silnikowy w tonach

stawka podatku w z³

nie mniej ni¿

mniej ni¿

wyprodukowane do 31.12.1993 r.

wyprodukowane od 01.01.1994 r.

7

12

850

830
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Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XIII/115/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 grudnia 2003 r.
Stawki roczne podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ 12 ton
dopuszczalna masa ca³ko-wita zespo³u
pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd
silnikowy w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

stawka podatku w z³
O jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

jedna o
12

18

840

850

18

25

860

870

880

890

od 25 ton i wiêcej
dwie osie
12

28

870

890

28

33

1.340

1.360

33

38

1.360

1.380

1.380

1.699,87

od 38 ton i wiêcej

trzy osie
12

36

1.440

1.447

36

38

1.550

1.600

38

44

1.570

1.620

1.590

1.640

od 44 ton i wiêcej

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XIII/115/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 grudnia 2003 r.
Stawki roczne podatku dla autobusów
stawka podatku w z³

liczba miejsc do siedzenia
mniej ni¿

równej lub wy¿szej

wyprodukowane do 31.12.1993 r.

wyprodukowane od 01.01.1994 r.

30

-

690

640

-

30

1.390

1.340
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UCHWA£A Nr XV/80/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 4 grudnia 2003 r.

UCHWA£A Nr XV/81/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVIII/306/2001 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r.
Dz. U.Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz 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 z 2003 r.) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹ rocznie:
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni
 0,61 z³,
b) pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektorowi wodnych od 1 ha powierzchni 
3,39 z³,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni  0,16 z³.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
0,52 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  17,00 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  8,07 z³,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,49 z³,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m 2
powierzchni u¿ytkowej  5,79 z³.
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
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3
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 Miejskiej w Sztumie
J. Majewski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) i art. 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 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXXVIII/306/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie zwolnieñ w
podatku od nieruchomoci wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. W § 1 po ust. 1a wprowadza siê ust. 1b w brzmieniu:
1b. budynki lub ich czêci i grunty zajête na wietlice wiejskie.
§2
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 Miejskiej w Sztumie
J. Majewski

2977
UCHWA£A Nr XV/82/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
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. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9,
poz. 84 ze zm.), 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
1. Okrela siê roczne stawki podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie Miasta i Gminy
Sztum:
1) od samochodów ciê¿arowych, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  553,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  755,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton  905,00 z³,
2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneu-
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matycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, w zale¿noci od liczby osi i dopuszczalnej masy 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,
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  2.163,00 z³,
od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, w zale¿noci od liczby osi i dopuszczalnej masy 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  2.452,80 z³,
od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, w
zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  704,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  805,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton  905,00 z³,
od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, w zale¿noci od liczby osi i dopuszczalnej masy 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  1.610,00 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  2.264,00 z³,
od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z
innym systemem zawieszenia osi jezdnych, w zale¿noci od liczby osi i dopuszczalnej masy 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  1.610,00 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,

Poz. 2977

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:  252,00 z³.
8) 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, w
zale¿noci od liczby osi i ³¹cznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej masy ca³kowitej:
a) o liczbie osi  jedna:
 od 12 ton i poni¿ej 18 ton  302,00 z³,
 od 18 ton i poni¿ej 25 ton  352,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton  503,00 z³,
b) o liczbie osi  dwie:
 od 12 ton i poni¿ej 28 ton  352,00 z³,
 od 28 ton i poni¿ej 33 ton  503,00 z³,
 od 33 ton i poni¿ej 38 ton  1.207,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton  1.509,00 z³,c) o liczbie osi  trzy:
 od 12 ton i poni¿ej 38 ton  905,00 z³, równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton  1.207,00 z³,
9) od przyczep i naczep, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych, w zale¿noci od liczby osi i ³¹cznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej masy ca³kowitej:
a) o liczbie osi- jedna:
 od 12 ton i poni¿ej 18 ton  302,00 z³,
 od 18 ton i poni¿ej 25 ton  352,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton  562,00 z³,
b) o liczbie osi  dwie:
 od 12 ton i poni¿ej 28 ton  352,00 z³,
 od 28 ton i poni¿ej 33 ton  850,00 z³,
 od 33 ton i poni¿ej 38 ton  1.292,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton  1.700,00 z³,
c) o liczbie osi  trzy:
 od 12 ton i poni¿ej 38 ton  943,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton  1.281,00 z³,
10) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1.006,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.509,00 z³.
2. Stawki podatku ustalone w ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6, 8, 9 w
stosunku do danego rodka transportowego nie mog¹
byæ ni¿sze od stawek minimalnych okrelonych odpowiednio w za³¹czniku nr 1, 2 i 3 do Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r.
3. Stawki podatku dla rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych okrela siê w wysokoci:
a) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 1:
 lit. a)  503,00 z³,
 lit. b)  705,00 z³,
 lit. c)  855,00 z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 4:
 lit. a)  654,00 z³,
 lit. b)  755,00 z³,
 lit. c)  855,00 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 7  202,00 z³,
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d) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 10:
 lit. a)  956,00 z³,
 lit. b)  1.459,00 z³,
§2
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Sztumie z dnia
11 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2003 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wysokoci podatku od posiadania psów oraz terminów
i sposobu p³atnoci podatku.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Majewski

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
J. Majewski

2978
UCHWA£A Nr XV/83/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci podatku od posiadania
psów oraz terminów i sposobu p³atnoci podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142,poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 pkt 1, 2, 3, ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o op³atach lokalnych (t.j. w Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:

2979
UCHWA£A Nr XV/84/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz 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.) 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 z 2003 r.) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê cenê skupu ¿yta okrelon¹ w Komunikacie
Prezesa GUS z dnia 17 padziernika 2003 r., przyjmowan¹ jako podstawê do obliczenia podatku rolnego, z kwoty 34,57 z³ do 33,65 z³ za 1 kwintal.

§1

§2

Ustala siê wysokoæ podatku od posiadania psów na
terenie miasta i gminy od ka¿dego psa 22,- z³ rocznie.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§2

§3

Ustala siê terminy i sposoby poboru podatku:
1) podatek p³atny jest z góry bez wezwania do 30 czerwca roku podatkowego lub w ci¹gu dwóch tygodni od
daty wejcia w posiadanie psa,
2) podatek pobiera siê w po³owie stawki, o której mowa
w § 1, je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po dniu
30 czerwca roku podatkowego,
3) pobór podatku od posiadania psów dokonywany bêdzie w drodze inkasa przez upowa¿nionych inkasentów na podstawie prowadzonych list  w miecie: Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Spó³dzielnia Mieszkaniowa, Ma³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa przy Zak³adzie Karnym, Ma³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa Che³miñska, Ma³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa Osiedle Parkowe 5,7, Ma³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa Parkowa,
 na wsi: so³tysi.

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

§3
Traci moc uchwa³a Nr IV/11/2002 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
J. Majewski

2980
UCHWA£A Nr X/55/2003
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie zaliczenia wsi Olszanica do II okrêgu podatkowego.
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 15.11.1984 r.
o podatku rolnym (t.j. Dz.U z 1993 r. Nr 94, poz. 431, Nr 1
poz. 3 z 1996 r. Nr 91 poz. 409 z 1997 r. Nr 43 poz. 272,
Nr 137 poz. 926 z1998 r. Nr 108 poz. 681 z 2001 r. Nr 81
poz. 875 z 2002 r. Nr 200 poz. 1680) uchwala siê, nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
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§1
Postanawia siê zaliczyæ wie Olszanica do II okrêgu
podatkowego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sadlinki.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Zdankiewicz

2981
UCHWA£A Nr X/56/2003
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52 poz. 268 z pón.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62
poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271,
Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717)
Rada Gminy Sadlinki uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê cenê skupu ¿yta og³oszon¹ przez Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego w Monitorze Polskim
Nr 49 poz. 771 z 2003 r. na obszarze Gminy Sadlinki do
kwoty 31,- z³. za 1 q.
§2
Traci moc uchwa³a Nr II/10/2002 Rady Gminy Sadlinki
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta do celów podatku rolnego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sadlinki.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od roku podatkowego 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Zdankiewicz

2982
UCHWA£A Nr X/57/2003
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia 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 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r.Dz. U. 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. Nr z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Dz. Nr 200 poz.
1683, z 2003 r. Dz. U. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039),
i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51
poz. 804) Rada Gminy Sadlinki uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci na terenie Gminy Sadlinki:
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  3,41 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,10 z³
od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,51 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  13,90 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  4,77 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 1,80 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  3,21 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 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Sadlinki Nr II/12/2002
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sadlinki.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
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morskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od roku podatkowego 2004.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Zdankiewicz

«

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od roku podatkowego 2004.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Zdankiewicz

2983
UCHWA£A Nr X/58/2003
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 4 grudnia 2003 r.

2984
UCHWA£A Nr X/59/2003
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoci.
Na podstawie 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, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Dz. U. Nr 110
poz. 1039/Rada Gminy Sadlinki uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) sieci wodoci¹gów oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
2) budynki, budowle i grunty w czêci wykorzystywanej
na cele ochrony przeciwpo¿arowej,
3) budynki, budowle i grunty w czêci wykorzystywanej
do prowadzenia dzia³alnoci w zakresie upowszechniania kultury.
§2
Traci moc uchwa³a Nr II/13/2002 Rady Gminy Sadlinki
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoci.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sadlinki.

Lp

1.
1.
2.
3.

Dopuszczalna masa ca³kowita

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, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717)
w zwi¹zku z art. 10, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874,
Nr 110 poz. 1039 i Nr 188 poz. 1840) i obwieszczeniem
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 Gminy w Sadlinkach uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony do 12 ton:

Stawki roczne (w z³otych)
Pojazdy wyprodukowane
Pojazdy wyprodukowane
do 1994 r. w³¹cznie
po 1994 r.
zasilane
zasilane
gazem
gazem
zasilane
zasilane
lub wyposalub
innym
innym
¿one w
wyposa¿one
paliwem
paliwem
katalizator
w katalizator

2.
- od 3,5 tony do 5,5 tony
- powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
- powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

3.
520,00
650,00
750,00

2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ ton w zale¿noci od
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
(w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
13

13
14

4.
530,00
660,00
760,00

5.
500,00
620,00
720,00

6.
510,00
630,00
730,00

liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Roczna stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
3
dwie osie
940,00
980,00

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4
980,00
1.100,00
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14
15

15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

1.020,00
1.060,00

1.120,00
1.251,81

940,00
960,00
980,00
1.020,00
1.120,00
1.220,00
cztery osie i wiêcej
1.020,00
1.120,00
1.220,00
1.653,68
1.653,68

960,00
1.020,00
1.120,00
1.220,00
1.576,31
1.576,31

trzy osie

3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o

Lp

1.
1.
2.

Dopuszczalna
masa ca³kowita zespo³u pojazdów

2.
- od 3,5 tony do 8 ton w³¹cznie
- powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12 ton

nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

1.
1.
2.

o jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
3
dwie osie
910,00
1.020,00
1.320,00
1.520,00
trzy osie
1.246,03
1.722,97

Dopuszczalna masa ca³kowita

2.
- od 7 ton do 10 ton w³¹cznie
- powy¿ej 10 ton i poni¿ej 12 ton

dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, w zale¿noci od liczby osi,
dopuszczalnej masy ca³kowitej i rodzaju zawieszania:

Roczna stawka podatku (w z³otych)

5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cz-

Lp

dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 tony i poni¿ej 12 ton:

Stawki roczne (w z³otych)
Pojazdy wyprodukowane
Pojazdy wyprodukowane
do 1994 r. w³¹cznie
po 1994 r.
zasilane
zasilane
gazem
gazem
zasilane
zasilane
lub
lub
innym
innym
wyposa¿one
wyposa¿one
paliwem
paliwem
w kataliw katalizator
zator
3.
4.
5.
6.
700,00
710,00
670,00
680,00
800,00
810,00
770,00
780,00

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy
+ naczepa, ci¹gnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

1.220,00
1.320,00
1.653,68
2.452,80
2.452,80

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4
1.020,00
1.220,00
1.520,00
1.937,76
1.722,97
2.548,65

nie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
Stawki roczne (w z³otych)
Pojazdy
Pojazdy
wyprodukowane
wyprodukowane
do 1994 r.
po 1994 r.
w³¹cznie
3.
4.
410,00
380,00
460,00
430,00

Dziennik Urzêdowy
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³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, w zale¿noci od liczby osi,
dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy-

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

nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

Roczna stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

490,00
610,00
660,00

520,00
660,00
760,00

630,00
860,00
980,00
1.149,03

740,00
980,00
1.291,07
1.699,87

900,00
1.020,00

1.020,00
1.320,00

4

jedna o
12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

dwie osie

trzy osie

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

Lp

1.
1.
2.

Rodzaj rodka transportowego

2.
— z liczb¹ miejsc do siedzenia mniejsz¹ ni¿ 30
— liczb¹ miejsc do siedzenia równ¹ lub
wiêksz¹ ni¿ 30

Stawki roczne (w z³otych)
Pojazdy wyprodukowane
Pojazdy wyprodukowane
do 1994 r. w³¹cznie
po 1994 r.
zasilane
zasilane
gazem
zasilane
zasilane
gazem
lub
innym
innym
lub wyposa¿one
wyposa¿one
paliwem
paliwem
w katalizator
w katalizator
3.
4.
5.
6.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Z dniem 1 stycznia 2004 r. traci moc uchwa³a Nr XXIX/
189/01 Rady Gminy w Sadlinkach z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od roku podatkowego 2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Sadlinkach
M. Zdankiewicz

790,00
1.290,00

800,00
1.300,00

760,00
1.260,00

770,00
1.270,00

2985
UCHWA£A Nr X/60/2003
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. D. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz.
558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz.
U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717) i art.
19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i p³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Dz. U. Nr
200 poz. 1683, z 2003 r. Dz. U. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz.
1039), i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P.
Nr 51 poz. 804) Rada Gminy Sadlinki uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
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§1

§3

Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej na terenie
Gminy Sadlinki w wysokoci 50,- z³.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego a ponadto podlega og³oszeniu przez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy w
Ryjewie oraz w miejscach publicznych na terenie gminy
Ryjewo i ma zastosowanie do zobowi¹zañ podatkowych
w podatku rolnym w roku 2004.

§2
Op³ata targowa p³atna jest gotówk¹, z chwil¹ zg³oszenia wykonania czynnoci podlegaj¹cych op³acie targowej, do kasy Urzêdu w sposób okrelony dla przyjmowania nale¿noci gotówkowych.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima

§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Sadlinki Nr II/9/2002 z
dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek op³aty targowej.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od roku podatkowego 2004.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Zdankiewicz

2986
UCHWA£A Nr XII/85/03
Rady Gminy Ryjewo
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), art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.
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 i z 2003 r.
Nr 80, poz. 717) 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, zm. Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926,
z 1998 r. Nr 108, poz. 681 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875,
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039
i Nr 162, poz. 1568) oraz w oparciu o treæ 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 Ryjewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Postanawia siê obni¿yæ redni¹ cenê skupu ¿yta, okrelon¹ w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 padziernika
2003 r. i og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z 2003 r. Nr 49, pod poz.
771, z kwoty 34,57 z³ do kwoty 33,45 z³ za 1 kwintal ¿yta,
przyjmuj¹c tê wysokoæ jako podstawê obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2004 rok.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

2987
UCHWA£A Nr XII/86/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci na rok 2004 oraz
wprowadzenia zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 oraz 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 oraz
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, Nr
200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110 poz. 1039
i Nr 188, poz. 1840) oraz w oparciu o treæ 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 Ryjewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nieruchomoci na rok 2004:
1) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,47 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,15 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  5,05 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budowli  2% ich wartoci,
3) 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 reten-
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cyjne lub elektrowni wodnych  2,98 z³ od 1 ha powierzchni,
c) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  0,06 z³ od 1
m2 powierzchni,
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci lub ich czêci zajête na prowadzenie
dzia³alnoci kulturalnej,
2) budynki gospodarcze emerytów i rencistów, którzy
przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Pañstwa w zamian za emeryturê lub rentê.
§3
Traci moc uchwa³a Nr II/7/02 Rady Gminy w Ryjewie z
dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomoci na rok 2003 oraz wprowadzenia zwolnieñ w tym
podatku.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz podlega og³oszeniu
przez rozplakatowanie obwieszczeñ w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie gminy Ryjewo.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

na obszarze Gminy Ryjewo w wysokoci 26 z³ od ka¿dego psa.
§2
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w § 1 je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ po 30
czerwca roku podatkowego.
§3
Podatek p³atny jest bez wezwania w terminie do 30
czerwca 2004 r. oraz w ci¹gu 30 dni od nabycia psa.
§4
1. Podatku od posiadania psów nie pobiera siê z tytu³u
posiadania trzeciego psa utrzymywanego przez rolników w celu pilnowania gospodarstw rolnych.
2. Nie pobiera siê podatku od posiadania psów z tytu³u
posiadania psów, które zosta³y pobrane ze schroniska
dla zwierz¹t.
§5
Traci moc uchwa³a Nr II/8/02 Rady Gminy w Ryjewie z
dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od
posiadania psów, terminów p³atnoci i sposobu jego
poboru w 2003 r. oraz wprowadzenia zwolnieñ w tym
podatku.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§6

§7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, przy czym ma zastosowanie do zobowi¹zañ podatkowych w podatku od nieruchomoci w roku
2004.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz podlega og³oszeniu
przez rozplakatowanie obwieszczeñ w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie gminy Ryjewo.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima
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§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, przy czym ma zastosowanie do zobowi¹zañ podatkowych w podatku od posiadania psów w roku
2004.

UCHWA£A Nr XII/87/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psów, terminów p³atnoci i sposobu jego poboru w 2004 r. oraz
wprowadzenia zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 14 pkt 3)ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200,
poz. 1683 i z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039
i Nr 188, poz. 1840) oraz w oparciu o treæ 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 stawkê roczn¹ podatku od posiadania psów

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima

2989
UCHWA£A Nr XII/88/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych na 2004
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w zwi¹zku z art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; zm. Dz. U.
Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Dz. U. Nr 96 poz. 874, Nr 110
poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840) oraz w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r.
w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
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w podatkach i op³atach lokalnych (MP Nr 51, poz. 804),
Rada Gminy Ryjewo uchwala, co nastêpuje:

§1
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
Rok produkcji – stawka podatku (w z³otych)
od 1980 r

Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach

do 1980 r.

zasilane innym
paliwem
574,00
906,00
1.108,00

zasilane gazem
- od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
- powy¿ej 5.5 tony do 9 ton w³¹cznie
- powy¿ej 9 ton

604,00
1.010,00
1.208,00

2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci
Liczba osi
i dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
nie mniej ni¿

1
12
13
14
15
12
17
19
21
23
25
12
25
27
29
31

od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej i rodzaju
zawieszenia stawki podatku wynosz¹:
Stawka podatku (w z³otych)

O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
mniej ni¿
lub zawieszeniem
uznanym
za równowa¿ne
2
3
Dwie osie
13
1.220,00
14
1.438,00
15
1.856,00
1.910,00
Trzy osie
17
1.206,00
19
1.406,00
21
1.606,00
23
1.706,00
25
1.856,00
2.106,00
Cztery osie i wiêcej
25
1.458,00
27
1.498,00
29
1.698,00
31
1.896,00
2.096,00

3. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 8 ton  1.200,00 z³,
b) od 8 ton i poni¿ej 12 ton  1.400,00 z³.

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa
ci¹gnik balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿

404,00
554,00
710,00

mniej ni¿

1

2

12
18
25
31

18
25
31

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1.560,00
1.648,00
1.906,00
2.210,00
1.306,00
1.506,00
1.706,00
1.906,00
2.106,00
2.206,00
1.498,00
1.698,00
1.898,00
2.452,80
2.452,80

4. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego 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 wynosz¹:

Stawka podatku (w z³otych)

O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznych
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3
Dwie osie
606,00
656,00
906,00
1.412,33

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
706,00
1.026,00
1.326,00
1.937,76

Dziennik Urzêdowy
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Trzy osie
12
40

40

1.496,00
1.896,00

5. Od przyczepy i naczepy, które 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 9 ton  180,00 z³,
b) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  220,00 z³.

6. Od 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 i 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¿

1

2

12
18
25

18
25

1.826,00
2.548,65

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna(osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
3
Jedna o
226,00
326,00
476,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
456,00
606,00
756,00

Dwie osie
12

28

706,00

856,00

28
33

33
38

1.056,00
1.336,00

1.156,00
1.406,00

1.406,00

1.699,87

1.406,00
1.456,00

1.446,00
1.776,00

38
Trzy osie
12
38

38

7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 30 miejsc  770,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.110,00 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr II/9/02 Rady Gminy Ryjewo z dnia
11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od rodków transportowych.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2004
oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima

2990
UCHWA£A Nr XII/89/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek op³aty targowej,
terminów p³atnoci oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 oraz 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. 15, art. 19
pkt 1 a) 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, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 Nr 110,
poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840) oraz w oparciu o treæ 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 Ryjewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³atê targow¹ pobiera siê w miejscach, w których
prowadzony jest handel, w szczególnoci z rêki, koszów,
stoisk, wozów konnych, przyczep i pojazdów samochodowych, a tak¿e sprzeda¿ zwierz¹t, rodków transportowych i czêci do rodków transportowych.
§2
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y
na targowiskach na obszarze Gminy Ryjewo, a mianowicie:
1) od osób handluj¹cych z kosza, rêki, wiadra, torby,
skrzynki, wózka rêcznego  5,50 z³,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2990, 2991
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2) od osób i jednostek handluj¹cych produktami rolnymi
i zwierzêtami na targowisku, przy czym op³ata ta uzale¿niona jest od iloci wystawionych do sprzeda¿y sztuk
byd³a lub trzody chlewnej:
a) koni, byd³a, trzody chlewnej powy¿ej 6 miesiêcy 
11,00 z³,
b) trzody chlewnej do 6 miesiêcy (prosi¹t)  2,20 z³,
c) ciel¹t, rebi¹t, owiec, kóz oraz pozosta³ych nie wymienionych zwierz¹t  5,50 z³,
3) przy sprzeda¿y z wozu konnego, samochodu, ci¹gnika, przyczepy jednoosiowej do 1,5 tony  16,00 z³,
4) przy sprzeda¿y z samochodu, ci¹gnika, przyczepy powy¿ej 1,5 tony  25,00 z³,
5) a) przy handlu prowadzonym w sposób powoduj¹cy
koniecznoæ zajêcia okrelonej powierzchni placu
(targowiska) przy sprzeda¿y ze stanowiska o wymiarach nie wiêkszych ni¿ 2 m2  12,00 z³,
b) za ka¿dy dodatkowy m2 powy¿ej powierzchni, o której mowa pod lit a)  2,00 z³.
§3
Op³ata targowa jest pobierana bezporednio w miejscu handlu przez inkasenta wyznaczonego przez administratora targowiska (Gminê Ryjewo).
Dowodem uiszczenia op³aty targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasenta.
§4
Inkasent z wydanych pokwitowañ oraz nale¿noci z tego tytu³u rozlicza siê w kasie Urzêdu Gminy w Ryjewie.
§5
Za pobór op³at targowych inkasent otrzymuje prowizjê w wysokoci 15% zainkasowanej op³aty targowej.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w Ryjewie.

Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j.: Dz. U z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
z 1994 r. Nr 1,poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 108,
poz. 681 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568),
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, zm. Dz. U.
z 2003 r. Nr 216, poz. 1826), art. 6 ust. 12 i art. 14 pkt 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200,
poz. 1683 z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039
i Nr 188, poz. 1840) Rada Gminy Ryjewo uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zarz¹dza siê pobór od osób fizycznych podatku rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów w drodze inkasa przez so³tysów, za wyj¹tkiem So³ectw Ryjewo, Straszewo i Watkowice, w których to So³ectwach pobór w/w zobowi¹zañ podatkowych bêdzie siê odbywa³ przez nastêpuj¹ce osoby wyznaczone przez Radê Gminy, to jest:
So³ectwo Ryjewo  Pani Irena Dobosz.
So³ectwo Straszewo  Pani Irena Polanowska.
So³ectwo Watkowice  Pani El¿bieta Zakreta.
2. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatku rolnego,
podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów od pobranej nale¿noci przez
inkasenta zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
3. Ustala siê termin p³atnoci dla inkasentów na dwa dni
nastêpuj¹ce po dniu, w którym zgodnie z przepisami
prawa podatkowego wp³ata podatku powinna nast¹piæ.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§7

§3

Traci moc uchwa³a XXVI/190/01 Rady Gminy w Ryjewie z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek op³aty targowej, terminów p³atnoci oraz
sposobu jej poboru.

Traci moc uchwa³a Nr IV/28/03 Rady Gminy Ryjewo
z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku lenego, podatku od
nieruchomoci i podatku od posiadania psów w drodze
inkasa oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima

2991
UCHWA£A Nr XII/90/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, przy czym obowi¹zuje pocz¹wszy od dnia 1
stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XII/90/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 4 grudnia 2003 r.
STAWKI
wynagrodzenia prowizyjnego dla so³tysów za inkaso:
 podatku rolnego,
 podatku lenego,
 podatku od nieruchomoci,
 podatku od posiadania psów.
1. Borowy M³yn  8,0%.
2. Benowo  3,9%.
3. Barcice  3,9%.
4. Jarzêbina  3,9%.
5. Ja³owiec  3,8%.
6. M¹towskie Pastwiska  3,9%.
7. Rudniki  2,9%.
8. Ryjewo  2,2%.
9. Straszewo  4,0%.
10. Pu³kowice  2,0%.
11. Trzciano  4,0%.
12. Watkowice  8,0%.

2992
UCHWA£A Nr XII/91/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie uchylenia uchwa³y Nr XXXIII/237/01 Rady
Gminy w Ryjewie z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie
dokonania zwolnieñ w podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Ryjewo
uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Gminy Ryjewo postanawia uchyliæ swoj¹ uchwa³ê
Nr XXXIII/237/01 z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie
dokonania zwolnieñ w podatku od rodków transportowych z uwagi na jej bezprzedmiotowoæ.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima

2993
UCHWA£A Nr XIII/69/03
Rady Gminy Damnica
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci na 2004 rok w gminie Damnica.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.:Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84; zmiany: Dz. U. Nr 200, poz. 1683;
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹ rocznie:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,50 z³ od
1 m2 pow.,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,41 z³ od 1 ha
pow.,
c) pozosta³ych  0,09 z³ od 1 m2 pow.
w tym: zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego,
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,45 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,00 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej.
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  5,00 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,00 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
e) pozosta³ych
w tym: zajetych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  3,00 z³ od 1 m2
pow. u¿ytkowej,
3) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
a) nieruchomoci s³u¿¹ce do dzia³alnoci Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych i policji,
b) nieruchomosci stanowi¹ce w³asnoæ Urzêdu Gminy
Damnica,
c) budowle s³u¿¹ce do oczyszczania i odprowadzania
cieków oraz sieci wodoci¹gowej,
d) grunty komunalne,
e) apteki i orodki zdrowia.
§3
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci od powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci okrelone w § 1 pkt 2 lit. e:
a) emerytów (rencistów) z indywidualnych gospodarstw rolnych prowadz¹cych samodzielne gospodarstwa domowe (z wyj¹tkiem tych budynków, które s¹ wynajmowane osobom trzecim),
b) pozosta³ych emerytów (rencistów) prowadz¹cych
samodzielne gospodarstwa domowe (z wyj¹tkiem
tych budynków, które s¹ wynajmowane osobom
trzecim) z powierzchni powy¿ej 20 m2.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§4
Podatek od nieruchomoci na rok podatkowy od osób
fizycznych pobierany bêdzie w formie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego na podstawie nakazu p³atniczego. Nale¿noæ z tego tytu³u nale¿y wp³acaæ na rachunek bud¿etu gminy tj. BS Ustka Nr 379315 0004 0001 0025 2000
0010 lub w kasie Urzêdu.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowania na rok 2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

2994
UCHWA£A Nr XIII/70/03
Rady Gminy Damnica
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych oraz zwolnieñ od podatku na
2004 rok.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz³, 84; zmiany: Dz. U. Nr 200, poz. 1683;
z 2003 r. Nr 110, poz., 1039) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:

6) od przyczep lub 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 w zale¿noci od
dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) do 36 ton w³¹cznie:
 z jedn¹ osi¹ jezdn¹  800 z³,
 z dwiema i trzema osiami jezdnymi  1.700 z³,
b) powy¿ej 36 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi  1.700 z³,
 z trzema osiami jezdnymi  1.281 z³,
7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  700 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.100 z³.
2. Stawki podatku ustalone w ust. 1 podwy¿sza siê o 5%
dla rodków transportowych, których wiek przekroczy³
pe³ne 10 lat, licz¹c od nastêpnego roku po roku produkcji pojazdu.
§2
Zwalnia siê od podatku rodki transportowe s³u¿¹ce
do dowozu dzieci do szkó³.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok 2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

§1
1. Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  550 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9,0 ton w³¹cznie  950 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.150 z³,
2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) z dwiema osiami jezdnymi  1.252 z³,
b) z trzema osiami jezdnymi  1.577 z³,
c) z czterema i wiêcej osiami jezdnymi  2.453 z³,
3) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i powy¿ej 12 ton  1.330 z³,
4) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych  1.600 z³,
b) powy¿ej 36 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi  1.938 z³,
 z trzema osiami jezdnymi  2.549 z³,
5) od przyczep lub 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  600 z³,

2995
UCHWA£A Nr XIII/71/03
Rady Gminy Damnica
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 rok.
Na podstawie 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; zmiany: Dz. U. Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 110,
poz. 1039) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ podatku od posiadania psów
w kwocie 25 z³.
§2
Nie podlegaj¹ opodatkowaniu psy utrzymywane w celach innych ni¿ zarobkowe hodowle.
§3
Termin p³atnoci ustala siê do dnia 30 czerwca 2004 r.
§4
Podatek od posiadania psów nale¿y wp³acaæ na rachunek bud¿etu gminy: BS Ustka 379315 0004 0001 0025
2000 0010 lub w kasie Urzêdu Gminy.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po uplywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok 2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

2996
UCHWA£A Nr XIII/72/03
Rady Gminy Damnica
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
2004 rok na obszarze gminy Damnica.
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; zmiany: z 1994 r. Dz. U.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)
Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê cen¹ skupu ¿yta przyjmowan¹ za podstawê
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Damnica
na 2004 rok z kwoty 34,57 z³. za 1 kwintal ¿yta do kwoty
32,00 z³. za 1 kwintal ¿yta.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku rolnego na 2004
rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

2997
UCHWA£A Nr IX/72/2003
Rady Gminy Subkowy
z dnia 4 grudnia 2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  0,15 z³ od
1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,51 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 15,10 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,11 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,49
z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  4,10 z³ od
1 m 2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budowli  2% ich wartoci okrelanej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 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 oraz
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188,
poz. 1840).
§2
Traci moc Uchwa³a Nr II/19/02 Rady Gminy Subkowy
z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od
nieruchomoci na 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 87,
poz. 2056).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Kata

w sprawie stawek podatku od nieruchomoci na 2004 r.
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. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; zm. Nr 200,
poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039
i Nr 188, poz. 1840) Rada Gminy Subkowy  po zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etu, Finansów i Mienia Komunalnego uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Subkowy:

2998
UCHWA£A Nr IX/73/2003
Rady Gminy Subkowy
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz 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; zm. Nr 200,
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poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039
i Nr 188, poz. 1840) Rada Gminy Subkowy  po zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etu, Finansów i Mienia Komunalnego uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki lub ich czêci nie zamieszkane i nie u¿ytkowane w inny sposób z powodu z³ego stanu technicznego,
2) budynki lub ich czêci zajête na:
a) dzia³alnoæ kulturaln¹ w rozumieniu ustawy z dnia
25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.),
b) dzia³alnoæ zwi¹zan¹ ze wiadczeniem us³ug opiekuñczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1990 Nr 64,
poz. 414 ze zm.),
c) dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z ochron¹ przeciwpo¿arow¹ w
rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz.
351 ze zm.),
d) grunty zwi¹zane z budynkami, o których mowa w
lit. a, b i c,
3) budynki lub ich czêci oraz grunty bezporednio zwi¹zane z procesem poboru, uzdatniania i magazynowania wody oraz odprowadzania cieków w rozumieniu
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków
(Dz.U Nr 72, poz. 747 ze zm.),
4) budynki lub ich czêci oraz grunty zajête na dzia³alnoæ
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach
opieki zdrowotnej (Dz. U.Nr 91, poz. 408 ze zm.),
5) budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania
cieków w zakresie zbiorowego odprowadzania cieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.).
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXVI/196/2001 Rady Gminy
Subkowy z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie zwolnieñ
w podatku od nieruchomoci. (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 90,
poz. 1272).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Kata

2999
UCHWA£A Nr IX/74/2003
Rady Gminy Subkowy
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
na 2004 r.

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. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; zm. Nr 200,
poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039
i Nr 188, poz. 1840) Rada Gminy Subkowy  po zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etu, Finansów i Mienia Komunalnego uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Subkowy, z zastrze¿eniem ust. 2:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  540 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  840 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.000 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿
18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.260 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.164 z³,
 o liczbie osi cztery i wiêcej  1.062 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿
23 tony:
 o liczbie osi  dwie  1.602 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.584 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.488 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony, a mniejszej ni¿
26 ton:
 o liczbie osi  dwie  2.154 z³,
 o liczbie osi  trzy  2.052 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.956 z³,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie  2.160 z³,
 o liczbie osi  trzy  2.100 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2.076 z³,
3) od samochodu ciê¿arowego 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  1.308 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.212 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.110 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 23
tony:
 o liczbie osi  dwie  1.650 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.632 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.536 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  dwie  2.202 z³,
 o liczbie osi  trzy  2.100 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2.004 z³,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie  2.208 z³,
 o liczbie osi  trzy  2.160 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2.452,80 z³,
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4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony  1.116 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1.284 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.356 z³,
5) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego 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  1.500 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.452 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 25 ton
 o liczbie osi  dwie  1.566 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.500 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i do równej 36 ton
 o liczbie osi  dwie  1.632 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.632 z³,
d) wy¿szej ni¿ 36 ton
 o liczbie osi  dwie  2.142 z³,
 o liczbie osi  trzy  2.154 z³,
6) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego 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  1.560 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.728 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 25 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.620 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.728 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i do równej 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.937,76 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.728 z³,
d) wy¿szej ni¿ 36 ton
 o liczbie osi  dwie  2.196 z³,
 o liczbie osi  trzy  2.548,65 z³,
7) od przyczepy lub naczepy,z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton  948 z³,
8) od przyczepy lub naczepy, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego,
które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna 972 z³,
 o liczbie osi  dwie  1.020 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.074 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do równej 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  1.068 z³,
 o liczbie osi  dwie 972 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.002 z³,
c) powy¿ej 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  1.386 z³,
 o liczbie osi  dwie  1.434 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.386 z³,
9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cz-
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nie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿
18 ton:
 o liczbie osi  jedna  1.020 z³,
 o liczbie osi  dwie  1.068 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.122 z³,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do równej 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  1.128 z³,
 o liczbie osi  dwie  1.296 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.056 z³,
e) powy¿ej 36 ton
 o liczbie osi  jedna  1.434 z³,
 o liczbie osi  dwie  1.704 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.476 z³,
10) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  1.380 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.500 z³.
2. Stawki podatku dla rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i latach póniejszych okrela siê w wysokoci:
1) dla rodków transportowych, o których mowa w
pkt 1:
a) lit. a  444 z³,
b) lit. b  744 z³,
c) lit. c  900 z³,
2) dla rodków transportowych, o których mowa w
pkt 4:
a) lit. a  1.020 z³,
b) lit. b  1.188 z³,
c) lit. c  1.260 z³,
3) dla rodków transportowych, o których mowa w
pkt 7  900 z³.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr II/18/02 Rady Gminy Subkowy
z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od
rodków transportowych na 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 87, poz. 2055).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Kata

3000
UCHWA£A Nr IX/75/2003
Rady Gminy Subkowy
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
posiadania psów, op³aty targowej oraz wprowadzenia
op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe na 2004 r. w Gminie Subkowy.
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. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
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i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) i art. 14, art. 18
oraz art. 19 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 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110,
poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840) Rada Gminy Subkowy  po
zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etu, Finansów i Mienia Komunalnego uchwala, co nastêpuje:

i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§1

UCHWA£A Nr IX/76/2003
Rady Gminy Subkowy
z dnia 4 grudnia 2003 r.

1. Okrela siê stawkê podatku od posiadanych psów w
wysokoci 25 z³otych rocznie od jednego psa.
2. Podatku od posiadania psów zwanego dalej podatkiem nie pobiera siê od osób prowadz¹cych samodzielne gospodarstwo domowe  od jednego psa.
3. Podatek  wp³aca siê z góry bez wezwania w terminie
do dnia 31 marca ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³
psa po tym terminie, w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty
nabycia psa, jeli podatku od posiadania tego psa za
dany rok nie wp³aci³ poprzedni posiadacz.
4. Podatek wp³aca siê w po³owie wysokoci stawki przypadaj¹cej za dany rok, gdy podatnik naby³ psa po dniu
30 czerwca danego roku, jeli podatku nie wp³aci³ poprzedni posiadacz.
5. Rejestracjê psów oraz obliczanie i pobór podatku prowadz¹ w³aciwi so³tysi i im podatnicy wp³acaj¹ podatek bez wezwania w terminach okrelonych w ust. 3
i 4.
§2
1. Okrela siê wysokoæ dziennej stawki op³aty targowej
przy sprzeda¿y towaru niezale¿nie od bran¿y w wysokoci 16 z³otych.
2. Op³atê targow¹ wp³aca siê, bez wezwania na konto
Urzêdu Gminy w Subkowach, ka¿dorazowo przed rozpoczêciem sprzeda¿y.
§3
1. Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za wydanie ze
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a) wypisu w wysokoci  35 z³otych,
b) wyrysu w wysokoci  50 z³otych.
2. Osoba (strona) ¿¹daj¹ca czynnoci wymienionej w ust.
1 uiszcza op³atê administracyjn¹ w nale¿nej wysokoci  przed dokonaniem tej czynnoci.
3. Op³aty administracyjnej okrelonej w ust. 1 nie pobiera siê od czynnoci urzêdowych zleconych przez organy Gminy Subkowy.
4. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê na konto Urzêdu
Gminy w Subkowach.
§4
Traci moc uchwa³a Nr II/20/2002 Rady Gminy Subkowy z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów i op³aty targowej w Gminie Subkowy, wprowadzenia op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe na 2003 r.
oraz uregulowania innych spraw dotycz¹cych tych wiadczeñ (Dz.Urz.Woj.Pom Nr 87, poz. 2057).
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Kata

3001

w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomoci, w podatku rolnym oraz w podatku lenym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; zm. Nr 200,
poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039
i Nr 188, poz. 1840), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (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 i nr 137, poz. 926,
z 1998 r. Nr 108, poz. 681 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875
i z 2002 r. Nr 200, poz. 1680z 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. Nr 200,
poz. 1682, zm. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826) Rada Gminy
Subkowy  po zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etu, Finansów i Mienia Komunalnego uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór formularzy:
a) deklaracji na podatek od nieruchomoci na dany rok
podatkowy stanowi¹cy za³¹cznik nr 1*,
b) deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy
stanowi¹cy za³¹cznik nr 2*,
c) deklaracji na podatek leny na dany rok podatkowy
stanowi¹cy za³¹cznik nr 3*,
d) informacji w sprawie podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego stanowi¹cy za³¹cznik
nr 4*.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr II/21/02 Rady Gminy Subkowy
z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomoci, w podatku rolnym oraz w podatku lenym (Dz.
Urz. Woj. Pom. Nr 87, poz. 2058).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Kata
* Za³¹czników nr 1-4 nie publikuje siê.
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UCHWA£A Nr IX/77/2003
Rady Gminy Subkowy
z dnia 4 grudnia 2003 r.

UCHWA£A Nr 91/XI/2003
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie trybu i szczegó³owych warunków zwolnienia od podatku rolnego u¿ytków rolnych, zwanych dalej u¿ytkami.

w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek oraz
zwolnieñ podatku od nieruchomoci na 2004 r.

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. z 2002 r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 12
ust. 1 pkt 7 i ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (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 i nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681 oraz
z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i z 2002 r. Nr 200, poz. 1680z
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy Subkowy  po zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etu, Finansów i Mienia Komunalnego uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W celu uzyskania zwolnienia w podatku rolnym podatnik powinien z³o¿yæ wniosek o przyznanie zwolnienia z
tytu³u wy³¹czenia z produkcji u¿ytków przed rozpoczêciem roku podatkowego.
2. Wniosek powinien zawieraæ:
a) oznaczenie dzia³ek, klas i powierzchni u¿ytków wy³¹czonych z produkcji,
b) okres wy³¹czenia u¿ytków z produkcji,
c) owiadczenie, ¿e powierzchnia u¿ytków wy³¹czonych z produkcji nie przekracza 20% ³¹cznej powierzchni u¿ytków rolnych gospodarstwa rolnego.
§2
1. U¿ytki przez ca³y okres ich wy³¹czenia z produkcji nie
mog¹ byæ:
a) zachwaszczone,
b) wykaszane lub wypasane,
c) przedmiotem u¿ytkowania w celu pozyskiwania po¿ytków.
2. Naruszenie warunków okrelonych w ust. 1 powoduje
cofniêcie zwolnienia w ca³oci lub w czêci.
§3
Kontrole wy³¹czonych z produkcji u¿ytków gruntów
gospodarstw rolnych przeprowadza Komisja Ochrony
rodowiska i Rolnictwa.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XVI/121/92 Rady Gmin Subkowy z dnia 30 marca 1992 r. w sprawie okrelenia trybu
i szczegó³owych warunków zwolnienia od podatku rolnego u¿ytków rolnych, na których zaprzestano produkcji
rolnej.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Kata

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. z pon. zm.), uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,52 z³,
2) 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,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,49 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,16 z³,
5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci, w tym zajêtych na prowadzenie
odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  3,70 z³,
6) od budowli  ich wartoci okrelonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4  6 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych  2%.
7. Od gruntów:
a) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci¹ gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,63 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 
3,41 z³,
c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako
tereny mieszkaniowe o symbolu  B, od 1m2 powierzchni  0,11 z³,
d) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako
drogi o symbolu  dr, od 1 m2 powierzchni  0,11 z³,
e) od 1 m2 powierzchni  pozosta³ych, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,20 z³.
§2
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki lub ich czêci oraz grunty wykorzystywane
na cele i potrzeby rehabilitacji osób niepe³nosprawnych,
2) budynki lub ich czêci oraz grunty przeznaczone na
dzia³alnoæ kulturaln¹, sportow¹ iochrony przeciw
po¿arowej,
3) budynki lub ich czêci oraz grunty stanowi¹ce gmin-
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ne mienie komunalne nie przekazane w posiadanie lub
wykorzystywanie innym podmiotom.
2. Zwolnienia, o których mowa w punkcie 1-3 nie dotycz¹ budynków lub ich czêci oraz gruntów, zwi¹zanych
z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Gdañskim Nr 15/II/2002 r. z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek oraz zwolnieñ
podatku od nieruchomoci na 2003 r.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§5
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 Miejskiej
Cz. £ukaszewicz

3004
UCHWA£A Nr 92/XI/2003
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim.
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty targowej, sposobu jej poboru inkasentów i okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdañski na 2004 r.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj.
Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r., z pón. zm.), uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od sprzeda¿y dokonywanej na targowisku w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) przy sprzeda¿y artyku³ów ze sto³u, namiotu i innych
miejsc:
 przy zajmowanej powierzchni do 16 m2 14,50 z³,
 za ka¿dy nastêpny m2 5,00 z³ z dop³at¹ w przypadku:
 samochodu osobowego 7,50 z³,
 samochodu dostawczego 11,50 z³,
2) przy sprzeda¿y z rêki z zajêciem placu:
 od powierzchni zajmowanego m2 3,60 z³,
3) przy sprzeda¿y obnonej ma³ych iloci warzyw, owoców oraz kwiatów z dzia³ek pracowniczych oraz
ogródków przydomowych na czêci dzia³ki nr 487/
10 po³o¿onej w Nowym Dworze Gdañskim przy
ul. Wejhera przy k³adce pieszej 1 z³.
§2
1. Op³atê targow¹ pobiera siê wg stawek okrelonych
w § 1 niniejszej uchwa³y od osób fizycznych i osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach, z wyj¹tkiem tych osób i jednostek, które s¹ podatnikami podatku od nieruchomoci

w zwi¹zku z przedmiotami opodatkowania po³o¿onymi na targowisku.
2. Targowiskami w rozumieniu niniejszej uchwa³y s¹
wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel.
3. Op³acie targowej nie podlega sprzeda¿ dokonywana
w budynkach lub czêciach budynków, z wyj¹tkiem targowisk pod dachem oraz hal u¿ywanych do targów,
aukcji i wystaw.
§3
1. Op³atê targow¹ uiszcza siê w dniu pobrania.
2. Stawka op³aty targowej okrelona w § 1 nie mo¿e przekroczyæ 579,32 z³. dziennie.
§4
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
poprzez inkasentów bêd¹cych osobami fizycznymi,
osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie
posiadajacymi osobowoci prawnej, w tym zarz¹dzajacymi targowiskami.
2. Inkasentom ustala siê wynagrodzenie do wysokoci
12,50% pobranej op³aty, nie mniej ni¿ obowi¹zuj¹ce
najni¿sze wynagrodzenie.
3. Dowód uiszczenia dziennej op³aty targowej winiem byæ
wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiaj¹cej osobowoci prawnej, dokonuj¹cej sprzeda¿y w sposób wyznaczony w § 1
4. Szczegó³owe zasady rozliczania i rodzaj druków stosowanych przez inksentów okrela ka¿dorazowo umowa zawarta miêdzy Burmistrzem Miasta i Gminy Nowy
Dwór Gd. a inkasentem.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§6
Traci moc uchwa³a Nr 17/III/2002 Rady Miejskiej w
Nowym Dworze Gd. z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
okrelenia dziennych stawek op³aty targowej, sposobu
jej poboru, inkasentów i okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór
Gd.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Cz. £ukaszewicz

3005
UCHWA£A Nr 93/XI/2003 r.
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim.
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, okrelenia zasad ustalania i poboru oraz
terminów p³atnoci na 2004 r.
Na podstawie art. 14 pkt 1-2, oraz pkt 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, z pon. zm.), uchwala, co
nastêpuje:
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§1
Ustala siê roczn¹ stawkê od posiadania psów w wysokoci 40,00 z³. od ka¿dego posiadanego psa.
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§4

Podatek pobiera siê w kwocie 1 z³ od posiadania psów
nabytych w udokumentowany sposób ze schroniska dla
bezdomnych zwierz¹t.

Traci moc uchwa³a Nr 19/III/2002 Rady Miejskiej w
Nowym Dworze Gd. z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
okrelenia wysokoci op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe.

§3

§5

Podatek od posiadania psów jest p³atny z góry, bez
wezwania w terminie do 30 kwietnia roku podatkowego,
a w przypadku nabycia psa po tym terminie, w ci¹gu
14 dni od daty nabycia.
Podatek p³atny jest w kasie Urzêdu Miasta i Gminy w
Nowym Dworze Gd., u so³tysa lub na rachunek bankowy
Nr 83060003  8006  36011  11 w ¯u³awskim Banku
Spó³dzielczym w Nowym Dworze Gd.

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.

§4
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Gd., z dnia 30 grudnia 2002 r. Nr 18/III/2002 w sprawie
ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów,
okrelenia zasad ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§6
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 Miejskiej
Cz. £ukaszewicz

3006
UCHWA£A Nr 94/XI/2003
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim.
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe na 2004 r.
Na podstawie art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 30 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.
717 z pón. zm.), uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za wykonanie czynnoci urzêdowych na 2004 rok za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w wysokoci 135,00 z³.
§2
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w kasie urzêdu lub
na rachunek bankowy urzêdu Miasta i Gminy Nr
83060003-8006-36011-11 w ¯u³awskim Banku Spó³dzielczym w Nowym Dworze Gd.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Cz. £ukaszewicz

3007
UCHWA£A Nr 95/XI/2003
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim.
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji
na podatek od nieruchomoci, podatek rolny i podatek
leny.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 z pón. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431, z pon. zm.) oraz art. 6 ust. 9, ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U.
z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z pon. zm.), Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wzór IN-1 informacja w sprawie podatku od
nieruchomoci sk³adanego przez osoby fizyczne stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y*.
2. Ustala siê wzór DN-1 deklaracji na podatek od nieruchomoci sk³adanej przez osoby prawne, jednostki
organizacyjne Agencji Nieruchomoci Rolnej oraz jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych stanowi¹cy
za³¹cznik nr 2 do uchwa³y*.
3. Ustala siê wzór IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego sk³adanego przez osoby fizyczne stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do uchwa³y*.
4. Ustala siê wzór DR-1 deklaracji na podatek rolny sk³adanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne
Agencji Nieruchomoci Rolnej oraz jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych stanowi¹cy za³¹cznik nr
4 do uchwa³y*.
5. Ustala siê wzór IL-1 informacja w sprawie podatku lenego sk³adanego przez osoby fizyczne stanowicy za³¹cznik nr 5 do uchwa³y*.
6. Ustala siê wzór DL-1 deklaracji na podatek leny sk³adanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie
maj¹ce osobowoci prawnej, nadlenictwa oraz jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomoci Rolnej stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do uchwa³y*.

* Za³¹czników nr 1-6 nie publikuje siê.
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§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 16/II/2002 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gd. z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie
ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji na podatek
od nieruchomoci, podatek rolny i podatek leny.
§4
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 Miejskiej
Cz. £ukaszewicz

3008
UCHWA£A Nr 99/XI/2003
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na 2004 rok.
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.), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta za okres trzech
kwarta³ów 2003 r. stanowi¹c¹ podstawê ustalenia podatku rolnego w 2004 r. podan¹ w Komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika
2003 r. Monitor Polski Nr 49 poz. 771 z kwoty 34,57 za 1q
do kwoty 34,00 za 1 q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Cz. £ukaszewicz

3009
UCHWA£A Nr 100/XI/2003
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku na
terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdañski na 2004 r.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. z pón. zm.), uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych
w nastêpuj¹cych wysokociach:

Poz. 3007, 3008, 3009

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton
510,b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
816,c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.020,2. 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
1.563, o liczbie osi  trzy i wiêcej
1.461,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.673, o liczbie osi  trzy i wiêcej
1.775,c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie i wiêcej
1.958,3. 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
 o liczbie osi  dwie
1.670, o liczbie osi  trzy i wiêcej
1.568,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.776, o liczbie osi  trzy i wiêcej
1.878,c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie 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 do 5,5 ton
510,b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
940,c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.428,5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie i wiêcej
1.480,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie i wiêcej
1.734,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie 1.836, o liczbie osi  trzy i wiêcej
1.990,6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub z 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 i wiêcej
1.670,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie i wiêcej
1.847,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
2.204, o liczbie osi  trzy i wiêcej
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:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
210,8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
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a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna i wiêcej
255,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
816, o liczbie osi  dwie i wiêcej
918,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.326, o liczbie osi  trzy i wiêcej
1.428,9. Od przyczep lub naczep 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 i wiêcej
314,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
940, o liczbie osi  dwie i wiêcej
1.292,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.700, o liczbie osi  trzy i wiêcej
1.571,10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc
334,b) powy¿ej 15 miejsc do 30 miejsc
835,c) powy¿ej 30 miejsc
1.565,§2
Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7, i 10 wyprodukowanych w 2000 r.i nowszych stawki podatku
zmniejsza siê i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 ton
408, powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
653, powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
816,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 do 5,5 ton
408, powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
752, powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.169,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
167,d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 do 15 miejsc
267, powy¿ej 15 miejsc do 30 miejsc
668, powy¿ej 30 miejsc
1.253,§3
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
autobusy stanowi¹ce mienie komunalne wykorzystywane do dowozu dzieci do szkó³.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Cz. £ukaszewicz

3010
UCHWA£A Nr XII/93/03
Rady Gminy w Cewicach
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.), art. 5 i art. 20 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.) Rada Gminy Cewice
uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomoci po³o¿onych na terenie Gminy Cewice wynosz¹:
1. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,50 z³.
2. a) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  16,30 z³,
b) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej dla podmiotów rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ
gospodarcz¹ na terenie gminy w pierwszym roku
dzia³alnoci  8,15 z³.
3. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej od budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym  8,11 z³.
4. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej pozosta³ych zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 
3,49 z³.
5. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  3,80 z³.
6. Od budowli  2% ich wartoci ustalonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych.
7. a) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  0,60 z³,
b) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów dla
podmiotów rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie gminy w pierwszym roku dzia³alnoci
 0,30 z³.
8. Od gruntów;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 3010, 3011, 3012
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a) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne,
lub elektrowni wodnych  3,41 z³ od 1 ha powierzchni,
b) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego  0,13 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci mieszkañców
gminy w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo
przyjêty.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci mieszkañców
gminy w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§5
Z dniem 31 grudnia 2003 r. traci moc Uchwa³a Rady
Gminy Cewice Nr III/17/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w
sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na 2003
rok.
§6

§4
Z dniem 31 grudnia 2003 r. traci moc Uchwa³a Rady
Gminy Cewice Nr III/11/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w
sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2003 rok.

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
S. Pa³ubicki

§5
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
S. Pa³ubicki

3011
UCHWA£A Nr XII/94/03
Rady Gminy w Cewicach
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie zwolnieñ z podatków i op³at lokalnych oraz
z podatku rolnego na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (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 2002 r. Nr 9
poz. 84 z pón. zm.), art. 13e ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
z pón. zm.) Rada Gminy Cewice ustala nastêpuj¹ce zwolnienia w podatku od nieruchomoci i w podatku rolnym:
§1
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci, budowle lub ich czêci oraz grunty:
a) wykorzystywane do bezp³atnego u¿ytkowania w zamian za przekazanie gospodarstwa rolnego na rzecz
Skarbu Pañstwa (rencistówki i siedliska),
b) wykorzystywane wy³¹cznie na cele dzia³añ ratowniczo-ganiczych, ogólnodostêpnej dzia³alnoci sportowej, ogólnodostêpnej dzia³alnoci kulturalnej,
c) zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych.
2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budowle lub
ich czêci s³u¿¹ce wy³¹cznie do oczyszczania cieków
socjalno-bytowych.

3012
UCHWA£A Nr XII/95/03
Rady Gminy w Cewicach
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³aty targowej na
obszarze gminy w 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), art. 15, art. 16 i art. 19 pkt 1a i pkt 2
oraz art. 20 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.) Rada Gminy Cewice uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³atê targow¹ ustala siê za ka¿dy dzieñ w kwocie:
a) z rêki, z kosza, skrzynki, stolika, ma³ego taboretu  2,00
z³,
b) ze sto³u przenonego, z ziemi  6,00 z³,
c) z pojazdów wszelkich  10,00 z³.
§2
1. Pobór op³aty targowej nastêpuje w formie inkasa.
2. Do poboru op³aty targowej upowa¿nia siê so³tysów.
3. Op³atê targow¹ mo¿na uiszczaæ bezporednio w kasie
Urzêdu Gminy.
4. Inkasentom op³aty targowej przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 30% zainkasowanej kwoty.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci mieszkañców
gminy w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo
przyjêty.

§2

§5

Zwalnia siê od podatku rolnego u¿ytki rolne wykorzystywane do bezp³atnego u¿ytkowania w zamian za przekazanie gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Pañstwa
(rencistówki i siedliska).

Z dniem 31 grudnia 2003 r. traci moc Uchwa³a Rady
Gminy Cewice Nr III/13/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w
sprawie okrelenia wysokoci op³aty targowej na terenie
gminy na 2003 rok.
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§6

§9

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.

Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci mieszkañców
gminy w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo
przyjêty.

Przewodnicz¹cy Rady
S. Pa³ubicki

3013
UCHWA£A Nr XII/96/03
Rady Gminy Cewice
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci podatku od posiadania
psów na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.), art. 13, art. 14 oraz art. 20 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.) Rada Gminy Cewice uchwala, co nastêpuje:
§1
Przedmiotem opodatkowania jest posiadanie psa przez
osoby fizyczne zamieszka³e na terenie Gminy Cewice.
§2
Roczna stawka podatku od posiadania psów wynosi
na terenie Gminy Cewice 22,00 z³ od ka¿dego psa podlegaj¹cemu opodatkowaniu.
§3
Ewidencja psów do celów poboru podatku od posiadanych psów zaktualizowana zostanie na podstawie wykazów psów sporz¹dzonych przez so³tysów, Zarz¹dy
Spó³dzielni Mieszkaniowych i Zarz¹dy Wspólnot Mieszkaniowych lub innych administratorów budynków.
§4
Obni¿a siê do kwoty 11,00 z³ uchwalon¹ przez Radê
Gminy stawkê podatku od posiadania psów dla emerytów i rencistów, z zastrze¿eniem, ¿e ulga przys³uguje z tytu³u posiadania jednego psa.
§5
Podatek p³atny jest bez wezwania z góry za rok podatkowy w terminie do dnia 15 maja danego roku lub w terminie 14 dni od daty zaistnienia obowi¹zku podatkowego.
§6
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawek okrelonych w § 2 i 4 je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa
po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§7

§ 10
Z dniem 31 grudnia 2003 r. traci moc Uchwa³a Rady
Gminy Cewice Nr III/12/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w
sprawie ustalenia wysokoci podatku od posiadania psów
na 2003 rok.
§ 11
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
S. Pa³ubicki

3014
UCHWA£A Nr XII/97/03
Rady Gminy Cewice
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej na
2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 18, 19
pkt 1d oraz art. 20 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.) Rada Gminy Cewice uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê w Gminie Cewice op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o
op³acie skarbowej:
1. Za sporz¹dzenie testamentu:
 w siedzibie urzêdu  20 z³,
 poza siedzib¹  50 z³,
2. Za wydanie z planu zagospodarowania przestrzennego:
 wypisu za ka¿d¹ rozpoczêt¹ stronê formatu A-4 
20 z³,
 wyrysu za ka¿d¹ stronê formatu A-4  30 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci mieszkañców
gminy w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§4

Zarz¹dza siê pobór podatku w formie inkasa. Inkasentami podatku od posiadania psów bêd¹ so³tysi i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla Na Skarpie w Siemirowicach.
Inkasentom przys³ugiwaæ bêdzie wynagrodzenie w wysokoci 10% od zainkasowanej kwoty.

Z dniem 31 grudnia 2003 r. traci moc Uchwa³a Rady
Gminy Cewice Nr III/16/02 z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej na 2003
rok.

§8

§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Pa³ubicki

3015
UCHWA£A Nr XII/98/03
Rady Gminy w Cewicach
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Cewice w 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 6 ust 1, 2 i 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 Cewice uchwala,
co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za trzy kwarta³y 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. (MP Nr 49 poz. 771) na kwotê 34,57 z³ za 1 q,
obni¿a siê do kwoty 32,70 z³ za 1 q.

Poz. 3014, 3015, 3016, 3017

pada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 z pón. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 z pón. zm.) Rada Gminy Cewice ustala, co nastêpuje:
§1
1. W zakresie podatku od nieruchomoci okrela siê nastêpuj¹ce formularze:
a) wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci (DN)
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y*,
b) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci (IN) stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y*.
2. W zakresie podatku rolnego okrela siê nastêpuj¹ce
formularze:
a) wzór deklaracji na podatek rolny (DR) stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y*,
b) wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR) stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y*.
3. W zakresie podatku lenego okrela siê nastêpuj¹ce
formularze:
a) wzór deklaracji na podatek leny (DL) stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y*,
b) wzór informacji w sprawie podatku lenego (IL) stanowi¹cy za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci mieszkañców
gminy w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§4
Z dniem 31 grudnia 2003 r. traci moc Uchwa³a Rady
Gminy Cewice Nr III/14/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w
sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na 2003 rok.
§5
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
S. Pa³ubicki

Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci mieszkañców
gminy w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§4
Z dniem 31 grudnia 2003 r. traci moc Uchwa³a Rady
Gminy Cewice Nr III/18/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w
sprawie przyjêcia wzorów formularzy  deklaracji niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku lenego.
§5
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
S. Pa³ubicki

3017

3016

UCHWA£A Nr XVI/491/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 4 grudnia 2003 r.

UCHWA£A Nr XII/99/03
Rady Gminy w Cewicach
z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujecisko rejon ulic Jab³oniowej, Warszawskiej i Trasy Armii Krajowej w Gdañsku.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz
deklaracji dla celów podatku od nieruchomoci, podatku rolnego oraz podatku lenego.

Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112),

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84 z pón. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listo-
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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) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ujecisko rejon ulic Jab³oniowej, Warszawskiej i Trasy Armii Krajowej w Gdañsku obejmuj¹cy obszar ograniczony:
1) od wschodu  przebiegiem gazoci¹gu redniego cinienia,
2) od po³udnia  ulic¹ Warszawsk¹
3) od zachodu  ulic¹ Jab³oniow¹,
4) od pó³nocy  tras¹ Armii Krajowej
jak na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 16 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 016) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
23  zabudowa mieszkaniowa  wszystkie formy
W terenach mieszkaniowych dopuszcza siê:
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczenie poni¿sze warunki:
a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem.
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich.
3) zieleñ z zakresu strefy 64.
W terenach mieszkaniowych wyklucza siê stacje przekanikowe telefonii komórkowej.
31  zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa zawieraj¹ca
wybrane strefy mieszkaniowe: 21, 22 lub 23 i us³ugowe: 33 lub 34. W planie mo¿na ustaliæ proporcjê miedzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹.
33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
W terenach us³ugowych i mieszkaniowo-us³ugowych
dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
52  obiekty u¿ytecznoci publicznej niechronione, np.:
administracji publicznej, kultury, nauki
53  urz¹dzenia ród³owe i sieciowe infrastruktury technicznej (poza transportem) i gospodarki komunalnej,
np.:elektrociep³ownie, g³ówne punkty zasilania elektroenergetycznego, stacje redukcyjne gazu wysokiego
cinienia, ujêcia wody, zbiorniki wodoci¹gowe, pompownie wodoci¹gowe, oczyszczalnie cieków, przepompownie cieków, przepompownie melioracyjne,
sk³adowiska odpadów, korytarze infrastruktury technicznej, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, wolno
stoj¹ce stacje przekanikowe i nadawcze wykorzystuj¹ce fale elektromagnetyczne, schroniska dla zwierz¹t,
cmentarze, grzebowiska zwierz¹t, zbiorniki retencyjne
przeciwpowodziowe, wa³y i inne urz¹dzenia przeciwpowodziowe
W terenach funkcji publicznych dopuszcza siê zieleñ z
zakresu strefy 64.
62  zieleñ urz¹dzona  tereny miejskiej zieleni urz¹dzonej dostêpne dla publicznoci, np.: parki, zieleñce,
ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej
80% powierzchni zagospodarowuje siê jako powierzchniê biologicznie czynn¹. Dopuszcza siê:
1) obiekty budowlane obs³uguj¹ce u¿ytkowników, np.:
gastronomia, szalety, wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, pod warunkiem ustalenia w planie ich
szczegó³owej lokalizacji i zasad kszta³towania zabudowy,
2) obiekty obs³uguj¹ce u¿ytkowników nie wymagaj¹ce pozwolenia na budowê.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
81  ulice lokalne, ulice dojazdowe
82  ulice zbiorcze
83  ulice g³ówne, ulice g³ówne przyspieszone
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
 intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
 wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,
 mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym,
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2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.

 rednia wa¿ona liczba kondygnacji  stosunek sumy
powierzchni ogólnej budynków do powierzchni zabudowanej tymi budynkami OSTAB Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie  ci¹g³a struktura przestrzenna wi¹¿¹ca ze sob¹ najbardziej wartociowe, ró¿norodne tereny zieleni i fragmenty terenów
otwartych (w tym wód powierzchniowych), a tak¿e
zapewniaj¹ca ich powi¹zanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB sk³ada siê z podstawowych
elementów strukturalnych i ci¹gów ³¹cz¹cych, które
zapewniaj¹ zachowanie w jego obrêbie ekologicznych
regu³ ci¹g³oci w czasie i przestrzeni oraz ró¿norodnoci biologicznej.

§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Wskaniki miejsc postojowych
Lp.

Rodzaj funkcji

1
1.
2.
3.
4.
5.

2
Domy studenckie, hotele
pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Sklepy o powierzchni sprzeda¿owej
do 2000 m2, domy towarowej
wielokondygnacyjne
Supermarkety o powierzchni
sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2

6.

Targowiska, hale targowe

7.

Restauracje, kawiarnie, bary

8.

Biura, urzêdy, poczty, banki

9.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

10.

Kocio³y, kaplice

11.

Domy parafialne, domy kultury

12.

Kina, teatry
Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

13.

Podstawa
odniesienia

Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego
parkowania

Uwagi

3

4

5

10 ³ó¿ek

MIN 2,3

10 ³ó¿ek
1 pokój

MIN 6
1,2

1000 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 25

1000 m2
pow. sprzeda¿y
1000 m2
pow. ca³kowitej
100 miejsc konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
100 miejsc siedz¹cych
100 miejsc siedz¹cych

MIN 35
MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 22
MIN 16 + 0,3 m.p. dla autokaru

2

14.

Obiekty muzealne i wystawowe

15.

Szko³y podstawowe i gimnazja

1000 m
pow. u¿ytkowej
1 pomieszczenie
do nauczania

16.

Szko³y rednie

1 pomieszczenie
do nauczania

MIN 1,5

17.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

10 studentów

MIN 1,5

18.

Przedszkola, wietlice

1 oddzia³

MIN 3

19.

Szpitale, kliniki

10 ³ó¿ek

MIN 6

20.

Place sk³adowe, hurtownie,
magazyny

21.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

22.

Rzemios³o us³ugowe

MIN 20 +0,3 m.p. dla autokaru
MIN 1,5

1000 m2
pow. sk³adowej

MIN 4,5

100 zatrudn.

MIN 20

100 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 3

Nie
prowadz¹ce
handlu
detalicznego

 7509 

Poz. 3017

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Ujecisko-rejon ulic
Jab³oniowej,Warszawskiej,Trasy Armii Krajowej
Nr EW. PLANU 1809
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 6,50 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Us³ugi  dzielnicowe centrum us³ugowe
preferuje siê: us³ugi handlu, gastronomii, kultury, biura instytucji komercyjnych, banki, us³ugi owiaty i nauki, turystyki i rekreacji
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 25 000 m², szpitale i domy opieki spo³ecznej, budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
baza produkcyjno  transportowa  wytwórnia betonu
towarowego na dz. 80/2 i 79/5
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  minimalna 1,2, maksymalna  nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  30%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
3) formy zabudowy  nie ustala siê
4) kszta³t dachu  nie ustala siê
5 a) rednia wa¿ona liczba kondygnacji minimum 2
b) ci¹g pieszy na kierunku wschód  zachód, (nie
obowi¹zuje dla funkcji istniej¹cej o której mowa
w pkt 5)
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y, nie wiêcej ni¿ 2200 miejsc postojowych w strefie
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazdy z ulic: 011-82, 01381, z ulicy Jab³oniowej (poza granic¹ planu) dojazd
ograniczony do jednego wspólnego wjazdu
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej lub zagospodarowanie na terenie
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
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zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
6) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
7) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
powi¹zanie OSTAB jak na rysunku planu, realizowane przez zadrzewienie skarpy rowu i pozostawienie
jego odkrytego koryta
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia o rednicy
150 mm
2) tworzenie siê rozlewisk w obni¿eniach terenu z powodu zalegania w pod³o¿u gruntów s³abo przepuszczalnych
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) od istniej¹cego gazoci¹gu zachowaæ odleg³oci
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
2) od planowanej przepompowni cieków w obszarze 010-83, oznaczonej orientacyjnie na rysunku
planu, nale¿y odsun¹æ linie zabudowy na odleg³oæ
wymagan¹ przepisami, minimalnie do nieprzekraczalnej linii zabudowy okrelonej na rysunku planu
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zalecany podzia³ parcelacyjny na dzia³ki inwestycyjne jak na rysunku planu
2) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Ujecisko-rejon ulic
Jab³oniowej,Warszawskiej,Trasy Armii Krajowej
Nr EW. PLANU 1809

1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 7,52 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Us³ugi  dzielnicowe centrum us³ugowe
preferuje siê: us³ugi handlu, gastronomii, kultury, biura instytucji komercyjnych, banki, us³ugi owiaty i nauki, turystyki i rekreacji
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 29 000 m², szpitale i domy opieki spo³ecznej, budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y
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5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  minimalna 1,2, maksymalna  nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  30%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku
planu
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
3) formy zabudowy  nie ustala siê
4) kszta³t dachu  nie ustala siê
a) rednia wa¿ona liczba kondygnacji minimum 2
b) ci¹gi piesze na kierunku wschód  zachód i pó³noc  po³udnie
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y, nie wiêcej ni¿ 2700 miejsc postojowych w strefie
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulic 011-82 i 01381
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej lub zagospodarowanie na terenie
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
20% powierzchni biologicznie czynnej nale¿y przeznaczyæ pod zadrzewienia maksymalne zachowanie
szpaleru drzew i krzewów po po³udniowej stronie ulicy Warszawskiej
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
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od istniej¹cego gazoci¹gu zachowaæ odleg³oci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zalecany podzia³ parcelacyjny na dzia³ki inwestycyjne jak na rysunku planu
2) zalecana lokalizacja przestrzennej dominanty kompozycyjnej w postaci obiektu kubaturowego (budynku) na lokalnym wzniesieniu w miejscu jak na
rysunku planu
3) zalecane eksponowane pierzeje zabudowy jak na
rysunku planu
4) zalecane przebiegi ci¹gów pieszych jak na rysunku
planu
5) wskazana lokalizacja zieleni w formie grup drzew
i krzewów
6) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Ujecisko-rejon ulic
Jab³oniowej,Warszawskiej,Trasy Armii Krajowej
Nr EW. PLANU 1809
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 0,55 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2 000 m²
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  minimalna  0,9, maksymalna nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  30%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
3) formy zabudowy- nie ustala siê
4) kszta³t dachu  nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y, nie wiêcej ni¿ 200 miejsc postojowych w strefie
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulicy 013-81
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej lub zagospodarowanie na terenie
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5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
20% powierzchni biologicznie czynnej nale¿y przeznaczyæ pod zadrzewienia
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
2) zalecany przebieg ci¹gu pieszego jak na rysunku
planu
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Ujecisko-rejon ulic
Jab³oniowej,Warszawskiej,Trasy Armii Krajowej
Nr EW. PLANU 1809

1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 0,93 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 52
Stra¿nica po¿arna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Pozosta³e funkcje z zakresu strefy 52
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Minimum 20 miejsc postojowych
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulicy Warszawskiej
015-81, ulicy 013-81

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej lub zagospodarowanie na terenie
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie maksymalnego udzia³u powierzchni
biologicznie czynnej
2) Na parkingu wprowadzenie zadrzewieñ wg wskanika 1 drzewo na 5 miejsc postojowych
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹ca sieæ gazowa redniego cinienia o rednicy 250 mm
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
od istniej¹cego gazoci¹gu zachowaæ odleg³oci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Ujecisko-rejon ulic
Jab³oniowej,Warszawskiej,Trasy Armii Krajowej
Nr EW. PLANU 1809

1. KARTA TERENU NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 1,00 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2 000 m²
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  minimalna  0,9, maksymalna  nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7.

8.
9.

10.
11.

12.
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15.
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18.
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2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  30%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku
planu
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê
3) formy zabudowy  nie ustala siê
4) kszta³t dachu  nie ustala siê
PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y, nie wiêcej ni¿ 300 miejsc postojowych w strefie
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulicy 013-81
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej lub zagospodarowanie na terenie
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
20% powierzchni biologicznie czynnej nale¿y przeznaczyæ pod zadrzewienia
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Od planowanej przepompowni cieków w obszarze
016-62, oznaczonej orientacyjnie na rysunku planu,
nale¿y odsun¹æ liniê zabudowy na odleg³oæ wymagan¹ przepisami, minimalnie do nieprzekraczalnej linii zabudowy okrelonej na rysunku planu
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej

Poz. 3017

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Ujecisko-rejon ulic
Jab³oniowej,Warszawskiej,Trasy Armii Krajowej
Nr EW. PLANU 1809
1. KARTA TERENU NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 0,46 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 53
G³ówny punkt zasilania elektroenergetycznego  GPZ
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Pozosta³e funkcje z zakresu strefy 53
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
Nie ustala siê
8. PARKINGI
1-2 miejsca postojowe
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulicy 013-81
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê
4) odprowadzenie wód opadowych  zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Zachowanie maksymalnego udzia³u powierzchni biologicznie czynnej
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

Poz. 2017
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Ujecisko-rejon ulic
Jab³oniowej,Warszawskiej,Trasy Armii Krajowej
Nr EW. PLANU 1809
1. KARTA TERENU NUMER 007
2. POWIERZCHNIA 3,03 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
Zabudowa mieszkaniowo  us³ugowa zawieraj¹ca
strefy 23 i 33, us³ugi do 30% powierzchni u¿ytkowej
ogó³em na dzia³ce
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2 000 m²
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  minimalna  0,5, maksymalna  0,9
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  40%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
40%
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna  600 m² dla zabudowy jednorodzinnej wolnostoj¹cej, dla ma³ych domów mieszkalnych 800m², dla zabudowy bliniaczej 350m², dla zabudowy szeregowej 250m², dla
zabudowy wielorodzinnej nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku
planu
2) wysokoæ zabudowy  maksymalna  18 m
3) formy zabudowy  nie ustala siê
4) kszta³t dachu  nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulicy 014-81
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej lub zagospodarowanie na terenie
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) 20% powierzchni biologicznie czynnej nale¿y przeznaczyæ pod zieleñ w formie grup drzew i krzewów

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia o rednicy
400 mm
2) czêæ terenu w strefie potencjalnej uci¹¿liwoci komunikacyjnej ulicy 010-83
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
od istniej¹cego gazoci¹gu zachowaæ odleg³oci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Dla zabudowy szeregowej szerokoæ frontu minimum
7,20 m
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) preferowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub intensywne formy zabudowy jednorodzinnej
2) zaleca siê ogrzewanie z sieci ogólnomiejskiej
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Ujecisko-rejon ulic
Jab³oniowej,Warszawskiej,Trasy Armii Krajowej
Nr EW. PLANU 1809

1. KARTA TERENU NUMER 008
2. POWIERZCHNIA 4,80 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
Zabudowa mieszkaniowo  us³ugowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33, us³ugi do 30% powierzchni u¿ytkowej ogó³em na dzia³ce
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2 000 m²
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy minimalna 0,5, maksymalna  0,9
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  40%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
40%
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna  600 m² dla zabudowy
jednorodzinnej wolnostoj¹cej dla ma³ych domów
mieszkalnych 800m², dla zabudowy bliniaczej 350
m², dla zabudowy szeregowej 250 m², dla zabudowy wielorodzinnej nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê
6) inne  nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

8.
9.

10.
11.
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15.
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1) linie zabudowy  nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, maksymalna  18 m
3) formy zabudowy  nie ustala siê
4) kszta³t dachu  nie ustala siê
PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulic 014-81, 015-81
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej lub zagospodarowanie na terenie
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) 20% powierzchni biologicznie czynnej nale¿y przeznaczyæ pod zieleñ w formie grup drzew i krzewów
2) maksymalne zachowanie drzewostanu tworz¹cego szpaler wokó³ dzia³ki nr 44
3) przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia o rednicy 250
mm
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Od istniej¹cego gazoci¹gu zachowaæ odleg³oci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) preferowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub intensywne formy zabudowy jednorodzinnej
2) zaleca siê ogrzewanie z sieci ogólnomiejskiej
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Ujecisko-rejon ulic
Jab³oniowej,Warszawskiej,Trasy Armii Krajowej
Nr EW. PLANU 1809

1. KARTA TERENU NUMER 009
2. POWIERZCHNIA 0,10 ha
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3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
Zabudowa mieszkaniowo  us³ugowa zawieraj¹ca
strefy 23 i 33, us³ugi do 30% powierzchni u¿ytkowej
ogó³em na dzia³ce
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2 000 m², zabudowa wielorodzinna, zabudowa
szeregowa
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maksymalna  0,6, minimalna  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  40%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
35%
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna  nie ustala siê, maksymalna  nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê
2) wysokoæ zabudowy, maksymalna  16 m
3) formy zabudowy  nie ustala siê
4) kszta³t dachu  nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulic 014-81,015-81
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej lub zagospodarowanie na terenie
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci
ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) 20% powierzchni biologicznie czynnej nale¿y przeznaczyæ pod zieleñ w formie grup drzew i krzewów
2) przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia o rednicy 400
mm
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
od istniej¹cego gazoci¹gu zachowaæ odleg³oci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê ogrzewanie z sieci ogólnomiejskiej
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Ujecisko-rejon ulic
Jab³oniowej,Warszawskiej,Trasy Armii Krajowej
Nr EW. PLANU 1809
1. KARTA TERENU NUMER 010
2. POWIERZCHNIA 7,00 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 83 ULICA G£ÓWNA G ulica Armii Krajowej
(Trasa W-Z)
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa 60km/h
2) szerokoæ pasa ruchu 3,5m
3) przekrój dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych wyklucza siê
5) wyposa¿enie chodnik
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) maksymalne zachowanie, pielêgnacja istniej¹cej
zieleni
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej
3) od strony terenu 007-31 w miarê potrzeby realizacja urz¹dzeñ technicznej ochrony akustycznej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Projektowana napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110kV
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
chodnik i szpaler drzew po stronie po³udniowej poza
koron¹ drogi
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa LWN (jak
na rysunku planu)zgodnie z przepisami szczególnymi
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
wêze³ z ul. Jab³oniow¹ o relacjach ograniczonych do
wjazdu na jezdniê po³udniow¹ i wyjazdu z jezdni pó³nocnej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zalecana lokalizacja przepompowni cieków w rejonie ulicy Jab³oniowej jak na rysunku planu
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Ujecisko-rejon ulic
Jab³oniowej,Warszawskiej,Trasy Armii Krajowej
Nr EW. PLANU 1809
1. KARTA TERENU NUMER 011
2. POWIERZCHNIA 1,04 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 82 ULICA ZBIORCZA Z ulica Warszawska 
fragment
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa 50 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu 3,5m
3) przekrój dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych ograniczona do
skrzy¿owañ oraz zjazdów nie czêciej ni¿ co 75 m
5) wyposa¿enie torowisko tramwajowe, trasa rowerowa zbiorcza, chodniki
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) maksymalne zachowanie szpaleru drzew i krzewów
po po³udniowej stronie ulicy Warszawskiej
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia o rednicy 250
mm
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
skrzy¿owania z ulicami wewnêtrznymi o pe³nych relacjach skrêtnych
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) torowisko tramwajowe w pasie dziel¹cym jezdnie
2) zjazdy poprzedzone pasem wy³¹czenia
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) cie¿ka (droga) rowerowa dwukierunkowa odseparowana od jezdni pasem zieleni o szerokoci min
3,5 m
2) skrzy¿owanie z ul. Jab³oniow¹ o geometrii z wysp¹ centraln¹
3) skrzy¿owanie z ulic¹ 013-81 skanalizowane
4) skrzy¿owania z ulicami wewnêtrznymi w odstêpach
nie mniejszych ni¿ 150m o relacjach ograniczonych
do prawych skrêtów
5) zalecane wprowadzenie szpaleru zadrzewieñ przyulicznych po pó³nocnej stronie ulicy
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Ujecisko-rejon ulic
Jab³oniowej,Warszawskiej,Trasy Armii Krajowej
Nr EW. PLANU 1809
1. KARTA TERENU NUMER 012
2. POWIERZCHNIA 0,30ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 82 Skrzy¿owanie ulicy Jab³oniowej z ulic¹
Warszawsk¹  fragment
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa 40km/h
2) szerokoæ pasa ruchu 3,5 m
3) przekrój nie ustala siê
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych wyklucza siê
5) wyposa¿enie nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia o rednicy 250
mm
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
skrzy¿owanie skanalizowane o geometrii z wysp¹ centraln¹
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Ujecisko-rejon ulic
Jab³oniowej,Warszawskiej,Trasy Armii Krajowej
Nr EW. PLANU 1809
1. KARTA TERENU NUMER 013
2. POWIERZCHNIA 1,43ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 81 ULICA LOKALNA L projektowana
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 16,0m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa nie ustala siê
2) szerokoæ pasa ruchu 3,0 m
3) przekrój jedna jezdnia dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie chodniki
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) skrzy¿owanie z ulic¹ Warszawsk¹ 015-81 oraz z ul.
Warszawsk¹ 011-81skanalizowane
2) zalecane wprowadzenie szpaleru zadrzewieñ przyulicznych
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Ujecisko-rejon ulic
Jab³oniowej,Warszawskiej,Trasy Armii Krajowej
Nr EW. PLANU 1809
1. KARTA TERENU NUMER 014
2. POWIERZCHNIA 0,70 HA
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 81 ULICA LOKALNA L projektowana
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 16,0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa nie ustala siê
2) szerokoæ pasa ruchu 3,0 m
3) przekrój 1/2  jedna jezdnia dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie chodniki
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
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zalecane wprowadzenie obustronnego szpaleru zadrzewieñ przyulicznych
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Ujecisko-rejon ulic
Jab³oniowej,Warszawskiej,Trasy Armii Krajowej
Nr EW. PLANU 1809
1. KARTA TERENU NUMER 015
2. POWIERZCHNIA 0,40ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 81 Ulica Warszawska ULICA LOKALNA L
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 12,0m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa nie ustala siê
2) szerokoæ pasa ruchu min 3,0 m
3) przekrój 1/2  jedna jezdnia dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie chodniki
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) maksymalne zachowanie szpaleru drzew i krzewów
i uzupe³nienie wzd³u¿ po³udniowej krawêdzi ulicy
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Ujecisko-rejon ulic
Jab³oniowej,Warszawskiej,Trasy Armii Krajowej
Nr EW. PLANU 1809
1. KARTA TERENU NUMER 016
2. POWIERZCHNIA 4,80 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 53
Zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Pozosta³e funkcje strefy 53 z wyj¹tkiem przepompowni cieków oraz zieleni z zakresu funkcji 62
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
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7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd z ulicy 013 81
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê
4) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej redniego lub niskiego napiêcia
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
wysypisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wprowadzenie zieleni przywodnej
2) wody przed wprowadzeniem do zbiornika nale¿y
podczyciæ
3) w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 5 m od lustra wody
nale¿y wprowadziæ lune zadrzewienia i zakrzewienia
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zalecana lokalizacja przepompowni cieków sanitarnych w miejscu jak na rysunku planu
2) droga technologiczna dla utrzymania i eksploatacji zbiornika retencyjnego w granicach terenu
3) zaleca siê umocnienie brzegów zbiornika materia³em naturalnym
4) preferowane naturalne nawierzchnie ci¹gów pieszych
§5
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujecisko rejon
ulic Jab³oniowej, Warszawskiej i Trasy Armii Krajowej
w Gdañsku w skali 1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 3017, 3018, 3019

 7518 

1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenu wg klasyfikacji strefowej,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) powiaz¹nie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
6) strefê bezpieczeñstwa linii wysokiego napiêcia (LWN).
§6
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§7
Traci moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony Uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 z 30 wrzenia
1993 r. poz. 102),
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gdañsk Po³udnie zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXX/181/88 MRN z dnia 28 maja 1988 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 21 z dnia 12 wrzenia 1989 r.
poz. 150).

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  3,41 z³ od 1 ha powierzchni,
c) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  0,10 z³ od
1 m² powierzchni;
2. od budynków mieszkalnych lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,52 z³ od 1m² powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 15,60 z³ od 1m² powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,00 z³ od 1m ² 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  4,50 z³ od
1m² powierzchni u¿ytkowej,
3) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3- 7.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Kulecki

3018

3019

UCHWA£A Nr XII/73/03
Rady Gminy Miko³ajki Pomoskie
z dnia 5 grudnia 2003 r.

UCHWA£A Nr XII/74/03
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia 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. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 5 ust. 1, 2, 3 i 4 i art. 7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz Obwieszczenie 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. 802)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci na terenie gminy Miko³ajki Pomorskie w wysokoci:

w sprawie ustalenia op³aty prolongacyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 ze zm.) w zwi¹zku z art. 57 § 7 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
Nr 137, poz. 926 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê prolongacyjn¹ z tytu³u roz³o¿enia na
raty lub odroczenia terminu p³atnoci podatków stanowi¹cych dochód bud¿etu gminy.
§2
Stawka op³aty prolongacyjnej wynosi 50% og³oszonej
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na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 Ordynacja podatkowa stawki odsetek za zw³okê.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Kulecki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 Kwella Krystyna zamieszka³a w D¹brówce Pruskiej,
 Pawczyñska Bo¿ena zamieszka³a w Krasnej £¹ce,
 Kumierczyk Krzysztof zamieszka³y w Krastudach,
 Izdepski Witold zamieszka³y w Mirowicach,
 Hamadyk Halina zamieszka³a w Miko³ajkach Pomorskich,
 Orlich Sabina zamieszka³a w Perklicach,
 Lasowicz Jan zamieszka³y w Pierzchowicach,
 Zamojska El¿bieta zamieszka³a w Wilczewie,
 Kowalska Teresa zamieszka³a w Nowych Miniêtach,
 Balicki Stefan zamieszka³y w Linkach,
 Mendat Antoni zamieszka³y w Dworku,
 Wierzbowski Eugeniusz zamieszka³y w St¹¿kach.

3020

3021

UCHWA£A Nr XII/75/03
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 5 grudnia 2003 r.

UCHWA£A Nr XII/76/03
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie poboru podatku rolnego, lenego, od nieruchomoci oraz ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego od
osób fizycznych w drodze inkaso.

w sprawie ustalenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów, zasad jego ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci.

Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, ze zm.)
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.)
oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o
podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:

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 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze 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. 802) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1
1. Zarz¹dza siê pobór podatku rolnego, od nieruchomoci oraz lenego w drodze inkasa.
2. Inkasentami podatków, o których mowa w ust. 1 ustala siê osoby wg za³¹cznika nr 1.
§2
Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 5%
od zebranej kwoty.
§3
Wyp³ata wynagrodzeñ o którym mowa w § 2 dokonywana bêdzie na koniec miesi¹ca w którym przypada ustawowy termin p³atnoci raty.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Kulecki
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XII/75/03
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 5 grudnia 2003 r.
Wykaz inkasentów podatków:
 Majewski Eugeniusz zamieszka³y w Ko³ozêbiu,
 Marchlewski Kazimierz zamieszka³y w Sad³ukach,

§1
1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od ka¿dego posiadanego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu w wysokoci 22,00 z³.
§2
1. Opodatkowaniu podlegaj¹ psy powy¿ej 3 m-ca ¿ycia
2. Podatek jest p³atny z góry, bez wezwania, do 31 marca
lub w terminie jednego miesi¹ca od dnia nabycia psa.
3. W przypadku nabycia psa po dniu 30 czerwca, podatek od posiadania psów jest p³atny w po³owie jego wysokoci.
§3
Podatek od posiadania psów jest p³atny na rêce w³aciwego so³tysa  inkasenta, w kasie urzêdu gminy, na
rachunek bankowy urzêdu lub na rêce przedstawiciela
powo³anej komisji spisuj¹cej psy.
§4
Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 20%
od zebranej kwoty.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Kulecki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 3022, 3023
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Za³¹cznik Nr 1
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
do uchwa³y Nr XII/77/03
z dnia 5 grudnia 2003 r.

UCHWA£A Nr XII/77/03
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej na terenie gminy Miko³ajki Pomorskie oraz
sposobu ich poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ?Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm/oraz art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze 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. 802) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej od osób fizycznych i prawnych dokonuj¹cych sprzeda¿y  14,00 z³.

Wykaz inkasentów op³aty targowej:
 Majewski Eugeniusz so³ectwo Ko³oz¹b,
 Marchlewski Kazimierz so³ectwo Sad³uki,
 Kwella Krystyna so³ectwo D¹brówka Pruska,
 Pawczyñska Bo¿ena so³ectwo Krasna £¹ka,
 Kumierczyk Krzysztof so³ectwo Krastudy,
 Izdepski Witold so³ectwo Mirowice,
 Hamadyk Halina so³ectwo Miko³ajki Pomorskie,
 Orlich Sabina so³ectwo Perklice,
 Lasowicz Jan so³ectwo Pierzchowice,
 Zamojska El¿bieta so³ectwo Wilczewo,
 Kowalska Teresa so³ectwo Nowe Miniêta,
 Balicki Stefan so³ectwo Cieszymowo,
 Mendat Antoni so³ectwo Dworek,
 Wierzbowski Eugeniusz so³ectwo St¹¿ki.

§2
1. Op³atê uiszcza siê inkasentowi za pokwitowaniem przed
rozpoczêciem handlu.
2. Inkasentami ustala siê osoby fizyczne wykazane w za³¹czniku do uchwa³y nr 1.
3. Inkasenci maj¹ obowi¹zek rozliczania siê z przyjêtych
wp³at za dany miesi¹c do 10 dnia nastêpnego miesi¹ca.
§3
1. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 30%
od zebranej kwoty.
§4
1. Wyp³ata wynagrodzeñ, o których mowa w § 3 dokonywana bêdzie na koniec miesi¹ca: marca, maja, wrzenia i listopada.
§5
Wykonywane uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Kulecki

3023
UCHWA£A Nr XII/78/03
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 5 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê roczne stawki podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Miko³ajki
Pomorskie:
1. Od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w
art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie  550,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  800,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  900,00 z³.
2. Od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu bez wzglêdu na
rodzaj zawieszenia:

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

Stawka podatku (w z³otych)
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE

12
15

15

12
21
23

21
23

12
25
29

25
29

553,15
1.251,81
TRZY OSIE
658,24
1.013,92
1.576,31
CZTERY OSIE I WIÊCEJ
667,48
1.653,68
2.452,80

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie  700,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  800,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  900,00 z³.

4. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów, bez wzglêdu na rodzaj zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
Stawka podatku (w z³otych)
Ci¹gnik siod³owy + naczepa
Ci¹gnik balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿
mniej ni¿
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE
12
25
480,40
25
31
919,23
31
1.937,76
TRZY OSIE
12
40
1.722,97
40
2.548,65
5. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton (z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego)  250,00 z³.

6. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, (z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹, bez wzglêdu na rodzaj zawieszenia:

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

mniej ni¿

12
25

25

12
33
38

33
38

12
38

38

Stawka podatku (w z³otych)
inne systemy zawieszenia osi jezdnych

JEDNA O
319,88
561,24
DWIE OSIE
849,94
1.291,07
1.699,87
TRZY OSIE

7. Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych, o iloci miejsc do
siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  800,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.000,00 z³.
2. Stawki podatku ustalone w ust. 1 pkt 2, 4, 6 w stosunku do danego rodka transportowego nie mog¹ byæ
ni¿sze ni¿ od stawek minimalnych okrelonych odpowiednio w za³¹czniku nr 1, 2 i 3 do ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
3. Stawki podatku dla rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych okrela siê w wysokoci:
a) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 1:
 lit. a) 450,00 z³,
 lit. b)  650,00 z³,
 lit. c) 800,00 z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 3:
 lit. a) 600,00 z³,

942,32
1.280,68
 lit. b)  700,00 z³,
 lit. c) 800,00 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 5  200,00 z³
d) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 7:
 lit. a) 900,00 z³,
 lit. b)  1.400,00 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Kulecki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 3024, 3025
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3024
UCHWA£A Nr XII/159/2003
Rady Gminy Krokowa
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów obliczenia podatku rolnego w roku 2004 na obszarze gminy Krokowa.
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. 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 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 z 2003 r. poz. 771) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu 1 q ¿yta, ustalon¹ w
Komunikacie Prezesa GUS, przyjmowan¹ jako podstawê
obliczania podatku rolnego w 2004 r. na obszarze gminy
Krokowa do kwoty 30,00 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Krokowa nr 19/IV/2002
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia ceny 1 q
¿yta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania w dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bia³k

3025
UCHWA£A Nr XII/160/2003
Rady Gminy Krokowa
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie podatków i 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 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 5 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 padziernika
2003 rok 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 za 1 m2
powierzchni u¿ytkowej w nastêpuj¹cych wysokociach:
1. Budynki mieszkalne lub ich czêci  0,41 z³.
2. Budynki lub ich czêci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci:
a) handlowej  14,02 z³,
b) us³ugowo  rzemielniczej  10,50 z³.

3. Budynki lub ich czêci zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej z zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym  6,49 z³.
4. Budynki zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 
3,49 z³.
5. Pozosta³e budynki lub ich czêci:
a) domki letniskowe, campingowe, rekreacyjne  5,82 z³,
b) inne  3,00 z³.
6. Budowle  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  0,52 z³,
b) pozosta³ych  0,08 z³.
8. Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha  3,07 z³.
§2
1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 21,00 z³.
2. Podatek od posiadania psów p³atny jest w terminie do
15 maja 2004 r. u inkasenta lub w terminie jednego miesi¹ca od daty nabycia psa w kasie Urzêdu Gminy Krokowa.
3. Wy¿ej wymienione podatki trafiaj¹ do kasy so³ectw, na
terenie których zosta³y zebrane.
§3
1. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej w wysokoci 21,00 z³
2. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej dla osób
handluj¹cych tylko runem lenym 2,00 z³
3. Op³ata targowa p³atna jest u inkasenta niezw³ocznie
po rozpoczêciu dzia³alnoci gospodarczej podlegaj¹cej tej op³acie.
§4
1. Ustala siê stawki op³aty miejscowej na jeden dzieñ
pobytu w miejscowociach Dêbki i Bia³ogóra w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) od dzieci do lat 15  0,70 z³,
b) od pozosta³ych osób  1,30 z³.
2. Upowa¿nia siê do obliczania i poboru op³aty miejscowej w³acicieli, posiadaczy i u¿ytkowników (lub upowa¿nione przez nich osoby) hoteli, moteli, pensjonatów, domów wczasowych, wypoczynkowych lub wycieczkowych, schronisk, kempingów, pól biwakowych
i namiotowych lub innych podobnych obiektów us³ugowych i mieszkalnych, w których przebywaj¹ czasowo osoby podlegaj¹ce op³acie oraz so³tysów lub inne
osoby wskazane przez Wójta Gminy i wp³acenia tej
op³aty do kasy Urzêdu Gminy w terminie do 10 dnia
nastêpnego miesi¹ca.
§5
1. Ustala siê stawki op³aty administracyjnej za czynnoci
urzêdowe wykonywane przez organy gminy nie objête ustaw¹ o op³acie skarbowej w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) za uzgodnienia dokumentacji budowlanej  70,00 z³,
b) za sporz¹dzenie wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium  180,00 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. Op³ata administracyjna p³atna jest w kasie urzêdu
Gminy w Krokowej przed wykonaniem czynnoci podlegaj¹cej op³acie.

UCHWA£A Nr XII/161/2003
Rady Gminy Krokowa
z dnia 5 grudnia 2003 r.

§6
1. Inkasentami podatków i op³at lokalnych okrelonych
w uchwale s¹ so³tysi wsi lub inne osoby wyznaczone
przez Wójta Gminy.
2. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 5%
podatków i op³at lokalnych, o których mowa w ust. 1
pobranych bezporednio przez inkasenta.
§7
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Krokowa Nr 21/IV/2002
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych.
§8

w sprawie ustalenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na obszarze gminy Krokowa 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.) w zwi¹zku z art. 10 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) i Obwieszczeniem 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:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.

§1
Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w 2004 r. w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bia³k
Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
od 3,5 do 5,5 w³¹cznie
powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie
powy¿ej 9 do 12

Stawka podatku w z³otych
504,00
840,00
1008,00

2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
Liczba osi
i dopuszczalna masa ca³kowita
(w tonach)

nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
15

15

12
23

23

12
29

29

Stawka podatku w z³otych
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3
Dwie osie
1740,00
1840,00
Trzy osie
1940,00
2044,00
Cztery osie i wiêcej
2146,00
2146,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1840,00
1942,00
2044,00
2146,00
2250,00
2452,80

3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
od 3,5 i poni¿ej 12

Stawka podatku w z³otych
1176,00
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4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy +
naczepa, ci¹gnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
31

31

12
40

40

Stawka podatku w z³otych
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3
Dwie osie
1533,00
1635,00
Trzy osie
1726,00
1726,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1650,00
1937,76
1830,48
2548,65

5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
od 7 i poni¿ej 12

Stawka podatku w z³otych
460

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

mniej ni¿

1

2

12
12
28
38

28
38

12

Stawka podatku w z³otych
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
3
Jedna o
409,00
Dwie osie
307,00
1200,00
1200,00
Trzy osie
1100,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
600,00
400,00
1300,00
1700,00
1300,00

7. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
Liczba miejsc do siedzenia
mniejsza ni¿ 30
równej lub wiêkszej ni¿ 30
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 20/IV/2002 Rady Gminy Krokowa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatków i op³at
lokalnych.

Stawka podatku w z³otych
1200,00
1500,00
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Krokowa
J. Bia³k
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UCHWA£A Nr XI/69/2003
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 6 grudnia 2003 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 14,
art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r.,
z pón. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P.
Nr 51, poz. 804) Rada Gminy w Skórczu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,40 z³ od
1 m 2 powierzchni u¿ytkowej,
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
12,50 z³ od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 2,00 z³ od 1 m2,
4) od budynków zajêtych na obrót kwalifikowanym materia³em siewnym 4,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od pozosta³ych budynków w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
lub ich czêci 3,10 z³ od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej,
6) od budowli 2% wartoci,
7) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne 3,00 z³,
8) od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena bez wzglêdu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków 0,50 z³,
b) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 0,06 z³,
§2
Oprócz zwolnieñ wynikaj¹cych z ustawy, zwalnia siê
od podatku od nieruchomoci, budynki lub ich czêci,
budowle i grunty, s³u¿¹ce dzia³alnoci; kulturalnej, przeciwpo¿arowej z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej
§3
Ustala siê podatek od posiadania psów w wysokoci
20,00 z³ rocznie od jednego posiadanego psa:
1) podatek wp³aca siê z góry bez wezwania do
30 czerwca ka¿dego roku lub w ci¹gu 14 dni od daty
nabycia psa na konto Urzêdu Gminy w BS Skórcz
lub u so³tysa,
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2) podatek wp³aca siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w § 3 je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ po
dniu 30 czerwca,
3) rejestracje psów i pobór podatku na obszarze gminy
Skórcz prowadz¹ w³aciwi so³tysi w terminie do 30
czerwca ka¿dego roku, a obliczeñ podatku dokonuje
Urz¹d Gminy w Skurczu.
§4
Zwalnia siê z podatku 2 psy w samodzielnym gospodarstwie domowym.
§5
1. Ustala siê na terenie gminy op³atê administracyjn¹ za
wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 31,00 z³.
2. Obowi¹zanym do uiszczenia op³aty administracyjnej
jest wnosz¹cy o wykonanie czynnoci okrelonej w
pkt 1.
3. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w kasie Banku Spó³dzielczego w Skórczu.
§5
Traci moc uchwa³a Nr II/10/2002 Rady Gminy w Skórczu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatków i op³at
lokalnych
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Oller

3028
UCHWA£A Nr XI/70/2003
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 6 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pó. zmianami) w zwi¹zku z art. 10 i art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200,
poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039
i 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) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 padziernika 2003 r. w sprawie
stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r (Dz. Urz. M.F. Nr 15, poz. 83) Rada Gminy
w Skórczu uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
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a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
300,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
510,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
680,00 z³
Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) o liczbie osi: dwie:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿
14 ton
1.100,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 14 ton
1.252,00 z³
b) o liczbie osi: trzy:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿
23 ton
1.100,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 23 ton
1.580,00 z³
c) o liczbie osi: cztery i wiêcej:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿
25 ton
1.100,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton, a mniejszej ni¿
29 ton
1.660,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton
2.452,80 z³
Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
300,00 z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
500,00 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
700,00 z³
d) o liczbie osi: dwie:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿
31 ton
1.700,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton
1.937,76 z³
e) o liczbie osi: trzy:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿
40 ton
1.730,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton
2.548,65 z³
Od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
200,00 z³
b) o liczbie osi: jedna:
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 25 ton
320,00 z³
 równ¹ lub wy¿sza ni¿ 25 ton
570,00 z³
c) o liczbie osi: dwie:
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 38 ton
1.300,00 z³
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 38 ton
1.700,00 z³
d) o liczbie osi: trzy:
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 38 ton
950,00 z³
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 38 ton
1.290,00 z³
Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1.000,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.500,00 z³
§2

Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
autobusy dowo¿¹ce dzieci do szkó³.

§3
Traci moc uchwa³a Nr II/12/2002 Rady Gminy w Skórczu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Oller

3029
UCHWA£ A Nr XI/75/2003
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 6 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawa do obliczania podatku rolnego za 2004 r. na
obszarze Gminy Skórcz.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272, i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz.
681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680,
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039), 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) 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 w Skórczu uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê o 10% redni¹ cenê skupu ¿yta ustalon¹ na
podstawie Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2003 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2003 r. (MP. Nr 49 poz. 771) przyjmowanej jako
podstawa obliczania podatku rolnego za 2004 r. z kwoty
34,57 z³ za 1 q do kwoty 31,11 z³ za 1 q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
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. Oller
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3030
POROZUMIENIE
z dnia 5 grudnia 2003 r.
pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim
a
Powiatem Kartuskim
w sprawie prowadzenia spraw z zakresu w³aciwoci
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Gdañsku przez Powiat Kartuski.
Na podstawie art. 96 ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162 poz. 1568), art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 11 Ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z póniejszymi zmianami) oraz Uchwa³y Nr X/75/03 Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 27 listopada 2003 r., zawarte zosta³o
pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim
a Powiatem Kartuskim, reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu Kartuskiego w osobach Starosty Kartuskiego
i Wicestarosty Kartuskiego,
porozumienie nastêpuj¹cej treci:
§1
Wojewoda Pomorski, na wniosek Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku, powierza, a Powiat Kartuski przejmuje prowadzenie spraw z
zakresu w³aciwoci Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, które obejmuj¹:
1) uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt 2 Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego w obszarach zabytkowych podlegaj¹cych ochronie prawnej w rozumieniu art. 7 pkt 1
Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2) uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt 2 Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego przy obiektach i w obszarach z uwagi
na ich wartoci kulturowe podlegaj¹cych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami ochronie prawnej na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3) uzgadnianie w trybie art. 60 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o warunkach zabudowy w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1,
4) uzgadnianie w trybie art. 60 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o warunkach zabudowy przy obiektach
i w obszarach wskazanych w pkt 2,
5) wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleñ na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1,
6) wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 8 Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleñ na dokonywanie podzia³ów w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1,
7) wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 10 Ustawy

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)
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o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleñ na umieszczanie urz¹dzeñ technicznych, tablic, reklam oraz napisów w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1,
wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 11 Ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleñ
na podejmowanie dzia³añ innych ni¿ wymienione w
pkt 5-7, które mog³yby prowadziæ do naruszenia substancji lub zmiany wygl¹du obszarów zabytkowych
wskazanych w pkt 1,
uzgadnianie w trybie art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego prac realizowanych przy obiektach i w obszarach
wskazanych w pkt 2,
wydawanie w trybie art. 43 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji wstrzymuj¹cych
dzia³ania wykonywane z naruszeniem art. 36 ust. 1
pkt 1, 8, 10 i 11 cytowanej Ustawy w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1,
wydawanie w trybie art. 44 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 23 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazuj¹cych wykonanie okrelonych czynnoci na koszt osoby, która naruszy³a przepis art.
art. 36 ust. 1 pkt 1, 8, 10 i 11 cytowanej Ustawy, w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1,
wydawanie w trybie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji
nakazuj¹cych wykonanie okrelonych czynnoci na
koszt osoby, która naruszy³a przepis art. art. 36 ust. 1
pkt 1, 8, 10 i 11 cytowanej Ustawy, w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1,
wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 11 Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
art. 47 e ust. 3 Ustawy o ochronie przyrody pozwoleñ na usuniêcie drzew i krzewów tworz¹cych formy
zaprojektowanej zieleni w obszarach zabytkowych
wskazanych w pkt 1,
przeprowadzanie w trybie art. 38 Ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1 kontroli przestrzegania
i stosowania przepisów dotycz¹cych ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sporz¹dzanie z czynnoci kontrolnych - zgodnie z art. 39 cytowanej Ustawy
 protoko³ów oraz podejmowanie w zwi¹zku z ustaleniami dokonanymi w trakcie kontroli dzia³añ w rozumieniu art. 40 ust. 1-3 i art. 41 cytowanej Ustawy.
§2

W³aciwoci miejscowe do prowadzenia przez stronê
przejmuj¹c¹ spraw, o których mowa w § 1 porozumienia,
obejmuj¹ teren w granicach administracyjnych powiatu
kartuskiego, z wy³¹czeniem zabytków nieruchomych indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków i jako takie
podlegaj¹cych ochronie prawnej na podstawie art. 7 pkt 1
Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§3
Przy prowadzeniu spraw, o których mowa w § 1 porozumienia, stronê przejmuj¹c¹ obowi¹zuj¹ przepisy prawa, w³aciwe dla za³atwiania tych spraw, a w szczególnoci:
1) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98
poz. 1071 z póniejszymi zmianami),
2) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568),
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3) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717),
4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.
U. z 2000 r., Nr 106 poz. 1126 z póniejszymi zmianami),
5) Ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r., Nr 99 poz. 1079 z póniejszymi
zmianami),
6) Ustawy z dnia 9 wrzenia 2000 r. o op³acie skarbowej
(Dz. U. Nr 86 poz. 960 z póniejszymi zmianami),
7) Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
1997 r. w sprawie op³at za wprowadzanie substancji
zanieczyszczaj¹cych do powietrza oraz za usuwanie
drzew i krzewów (Dz. U. Nr 162 poz. 1117 z póniejszymi zmianami),
8) Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia
2000 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie op³at
za wprowadzanie substancji zanieczyszczaj¹cych do
powietrza oraz za usuwanie drzew i krzewów (Dz. U.
Nr 120 poz. 1288),
9) Rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160 poz. 1074 z póniejszymi
zmianami).
§4
Sprawy, o których mowa w § 1 porozumienia, prowadzi Powiatowy Konserwator Zabytków w Kartuzach.
§5
Powiatowego Konserwatora Zabytków w Kartuzach
wyznacza Starosta Kartuski, po zasiêgniêciu opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku.
§6
Powiatowy Konserwator Zabytków w Kartuzach dzia³a
w strukturze organizacyjnej Starostwa Kartuskiego w ramach wyodrêbnionego stanowiska.
§7
Przy za³atwianiu spraw okrelonych w porozumieniu
strona przejmuj¹ca:
1) u¿ywaæ bêdzie swoich blankietów korespondencyjnych lub swoich pieczêci nag³ówkowych, a przy podpisywaniu bêdzie u¿ywana pieczêæ:
Z up. Starosty Kartuskiego
imiê i nazwisko
Powiatowy Konserwator Zabytków,
2) w podstawie prawnej decyzji i postanowieñ wydawanych na mocy niniejszego porozumienia strona
przejmuj¹ca powo³ywaæ siê bêdzie na niniejsze porozumienie.
§8
Z prowadzenia spraw, o których mowa w § 1 porozumienia, Powiatowy Konserwator Zabytków w Kartuzach
przekazywaæ bêdzie Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Gdañsku kwartalne i roczne
sprawozdania w ci¹gu 10 dni od ostatniego dnia miesi¹ca koñcz¹cego kwarta³ lub rok.
§9
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdañsku ma prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem

prowadzenia przez Powiatowego Konserwatora Zabytków
w Kartuzach powierzonych mu spraw w zakresie zgodnoci z przepisami prawa oraz zasadami ochrony konserwatorskiej.
§ 10
Ka¿da ze stron niniejszego porozumienia mo¿e z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia rozwi¹zaæ w ca³oci lub w czêci niniejsze porozumienie.
§ 11
Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane w ca³oci lub w
czêci ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ra¿¹cego naruszania przepisów prawa lub zasad ochrony konserwatorskiej przy za³atwianiu powierzonych zadañ.
§ 12
Ustalenia niniejszego porozumienia wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 13
Niniejsze porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla Wojewody Pomorskiego, Zarz¹du Powiatu Kartuskiego oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

Zarz¹d Powiatu Kartuskiego
Starosta
J. Kwiecieñ
Wicestarosta
J. ¯urawicz

3031
UCHWA£A Nr X/85/2003
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty i u¿ytkowe lokale komunalne na terenie Gminy Kolbudy
w 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 Nr 142 r., poz. 1591 z pón. zm.)
oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.) Rada
Gminy Kolbudy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dla nieruchomoci, bêd¹cych w³asnoci¹
Gminy Kolbudy, stawki czynszu:
a) na cele rolnicze  90 z³ za 1 ha, rocznie,
b) ogródki dzia³kowe  0,24 z³ za 1 m2, rocznie,
c) dzia³ki rekreacyjne  0,85 z³ za 1 m2, rocznie,
d) grunty na dzia³alnoæ gospodarcz¹, inn¹ ni¿ rolnicza  0,72 z³ za 1 m2 miesiêcznie,
e) grunty na dzia³alnoæ handlow¹  4,50 z³ za 1 m2,
miesiêcznie.
2. Ustala siê stawkê miesiêcznego czynszu dla lokali u¿ytkowych, bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Kolbudy, przeznaczonych na dzia³alnoæ gospodarcz¹ w wysokoci
5,50 z³ za 1 m2.
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§2

Traci moc uchwa³a Nr II/16/2002 Rady Gminy Kolbudy
z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty i u¿ytkowe lokale komunalne na terenie
Gminy Kolbudy w 2003 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Grochocki

3032
UCHWA£A Nr X/88/2003
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Kolbudy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwi¹zku z art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 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 w zwi¹zku z art. 12 ust. 2, 4 i art. 14
ust. 6 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z pón. zm.) Rada Gminy
Kolbudy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa),
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y ustala Rada Gminy odrêbn¹ uchwa³¹.
Liczba punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powinna byæ dostosowana do potrzeb mieszkañców poszczególnych miejscowoci na terenie gminy Kolbudy.
2. Ustala siê zakaz sprzeda¿y napojów alkoholowych
w obiektach zabudowy nietrwa³ej i w formie sprzeda¿y obnonej.
3. W okresie od 1 maja do 30 wrzenia zezwala siê na
sprzeda¿ piwa przeznaczonego do spo¿ycia w miejscu
sprzeda¿y z przenonych dystrybutorów (nalewaków
itp.), ustawionych w odleg³oci nie wiêkszej ni¿ 4 metry od lokalu, w ogródku gastronomicznym posiadaj¹cym co najmniej 4 miejsca konsumpcyjne i przynale¿nym do lokalu.
4. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y (gastronomia)
nie mog¹ byæ usytuowane w odleg³oci mniejszej ni¿
20 m od:
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a) szkó³,
b) przedszkoli,
c) innych placówek opiekuñczo  wychowawczych,
d) obiektów kultu religijnego,
e) zak³adów opieki zdrowotnej.
Odleg³oæ, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinna byæ mierzona w linii prostej pomiêdzy najbli¿ej
po³o¿onymi punktami granicznymi tych obiektów.
§2
Zakaz sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów
alkoholowych, maj¹cy na celu utrzymanie porz¹dku i
bezpieczeñstwa publicznego na terenie gminy Kolbudy,
obowi¹zuje w miejscach okrelonych w ustawie o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
oraz:
a) na cmentarzach,
b) w miejscach kultu religijnego,
c) na terenie targowisk,
d) na przystankach autobusowych i ulicach,
e) w zak³adach opieki zdrowotnej,
f) na placach zabaw dla dzieci,
g) na terenie k¹pielisk i stanic wodnych.
§3
1. Jednorazowe zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych mog¹ byæ wydawane wy³¹cznie przedsiêbiorcom posiadaj¹cym sta³e zezwolenia oraz jednostkom Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych po spe³nieniu
nastêpuj¹cych warunków:
a) z³o¿eniu wniosku co najmniej 10 dni przed imprez¹,
b) wskazaniu lokalizacji,
c) okazaniu pisemnej zgody organizatora imprezy wraz
z pozytywn¹ opini¹ w³aciciela, zarz¹dcy, administratora terenu lub obiektu,
d) uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXII/133/2000 Rady Gminy Kolbudy Górne z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad
usytuowania na terenie gminy Kolbudy Górne miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kolbudy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Grochocki
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