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UCHWA£A Nr XVIII/170/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia strefy p³atnego parkowania na terenie miasta S³upska oraz wysokoci stawek op³at za
parkowanie i sposobu ich pobierania.
Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz art. 13 f ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r.
Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365,
Nr b2, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113,
poz. 984 i Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i 721
oraz Nr 200) i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, wszystkie zmiany) uznaj¹c centrum miasta
S³upska za obszar charakteryzuj¹cy siê znacznym deficytem miejsc postojowych, w celu zwiêkszenia rotacji parkuj¹cych pojazdów samochodowych.uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê na, terenie miasta S³upska Strefê P³atnego
Parkowania na ulicach wymienionych w za³¹czniku nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Wprowadza siê w strefie p³atnego parkowania, o której mowa w § 1 op³aty za parkowanie pojazdów samochodowych zwane dalej op³atami.
2. Op³aty pobiera siê za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w wyznaczonych miejscach, w dni
robocze od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9°°-17°°.
3. Op³ata za pierwsz¹ godzinê parkowania wynosi 1,50 z³.
4. Wysokoæ stawek op³at za parkowanie okrela za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Za nie uiszczenie op³aty za parkowanie pojazdu w strefie
p³atnego parkowania, pobiera siê op³atê dodatkow¹ w
wysokoci 30 z³
§4
Sposób pobierania op³at za parkowanie okrela Regulamin Strefy P³atnego Parkowania stanowi¹cy za³¹cznik
nr 3 do niniejszej uchwa³y.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XLII/539/02 Rady Miejskiej w
S³upska z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych na terenie miasta S³upska, ustalenia sposobu ich pobierania oraz ustalenia stawek tych
op³at.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

szenia. w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, ale nie wczeniej ni¿ 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XVIII/170/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 26 listopsada 2003 r.
Wykaz ulic objêtych Stref¹ P³atnego Parkowania:
1. Wileñska (na odcinku od Tuwima do ul. Wojska Polskiego).
2. A. Mickiewicza (na odcinku od ul. Tuwima do ul. Wojska Polskiego).
3. Wojska Polskiego.
4. M. Konopnickiej.
5. M. Niedzia³kowskiego.
6. H. Sienkiewicza.
7. Grodzka.
8. Murarska.
9. L. Zamenhofa.
10. Piekie³ko.
11. Jednoci Narodowej.
12. J. Bema.
13. Stary Rynek.
14. Kowalska.
15. M. Mostnika.
16. Dominikañska.
17. I. £ukasiewicza.
18. Miko³ajska.
19. Filmowa.
20. Jana Paw³a II.
21. Plac Zwyciêstwa.
22. S. Starzyñskiego.
23. W. Jagie³³y.
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XVIII/170/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 26 listopsada 2003 r.
Wykaz obowi¹zuj¹cych stawek op³at za postój
1. 0,50 z³  za pierwsze pó³ godziny parkowania.
2. 1,50 z³  za pierwsz¹ godzin¹ parkowania.
3. 2,0 z³  za ka¿d¹ nastêpn¹ parkowania do trzech godzin.
4. 3,0 z³  za czwart¹ i pi¹t¹ godzinê parkowania
5. 4,0 z³  za szóst¹ godzinê parkowania i ka¿d¹ nastêpn¹.
6. 800 z³  miesiêcznie za miejsce zastrze¿one oznaczone
znakiem D-18 parking miejsce zastrzeione.
7. 10 z³  op³ata zrycza³towana na ca³odzienne parkowanie w SPP.
8. Abonamenty:
1) miesiêczne  od ka¿dego pojazdu sam. osobowego
-150 z³,
2) miesiêczne  od ka¿dego pojazdu sam ciê¿arowego
-180 z³,
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3) tygodniowe  od ka¿dego pojazdu sam. osobowego 
40 z³,
4) tygodniowe  od ka¿dego pojazdu sam. ciê¿arowego
 60 z³,
5) mieszkañca (za okres 12 m-cy od dnia wystawienia) 
20 z³.
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XVIII/170/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 26 listopsada 2003 r.
REGULAMIN STREFY P£ATNEGO PARKOWANIA
§1
1. Regulamin niniejszy okrela zasady pobierania op³at
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych miasta S³upska znajduj¹cych siê w granicach Strefy P³atnego Parkowania.
2. U¿yte w regulaminie okrelenia oznaczaj¹:
a) SPP  Strefa P³atnego Parkowania
b) kontroler SPP  pracowndc Dzia³u Obs³ugi SPP, posiadaj¹cy upowa¿nienie do kontroli uiszczania op³at
za parkowanie i wystawiania zawiadomieñ o na³o¿eniu op³aty dodatkowej za brak wymaganej op³aty,
c) abonament tygodniowy, miesiêczny  znaczek zakupiony w Dziale Obs³ugi SPP wa¿ny wraz z kart¹
abonamentow¹ na okrelony pojazd, uprawniaj¹cy
do parkowania w SPP w czasie jego wa¿noci,
d) identyfikator mieszkañca  dokument wydany przez
Wydzia³ Komunikacji Urzêdu Miejskiego w S³upsku
osobom zameldowanym na pobyt sta³y w granicach
SPP, bêd¹cym w³acicielami samochodów, uprawniaj¹cy do nabycia abonamentu rocznego mieszkañca,
e) abonament roczny mieszkañca  znaczek zakupiony
w Dziale Obs³ugi SPP  wa¿ny wraz z identyfikatorem mieszkañca uprawniaj¹cy do parkowania okrelonego pojazdu na ulicy, odpowiadaj¹cy miejscu
zameldowania mieszkañca,
f) karta parkingowa  dokument wydany przez w³aciwy organ administracji osobom o obni¿onej sprawnoci ruchowej,
g) koperta  miejsce parkingowe zastrze¿one na prawach wy³¹cznoci,
h) parkometr  urz¹dzenie inkasuj¹co  rejestruj¹ce, wydaj¹ce za op³at¹ bilet na okrelony czas parkowania,
i) zawiadomienie  dokument wystawiony przez kontrolera Dzia³u Obs³ugi SPP powiadamiaj¹cy o na³o¿eniu op³aty dodatkowej za stwierdzony postój bez
wniesienia wymaganej op³aty lub udokumentowania prawa do zwolnienia z op³aty.

§3
Wysokoæ wnoszonych op³at jest okrelona w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y.
§4
Op³aty obowi¹zuj¹ w Strefie P³atnego Parkowania, której obszar oznakowany jest znakami pionowymi D-44
(strefa parkowania), D- 45 (koniec strefy parkowania).
§5
1. Op³aty za parkowanie pojazdów w SPP mo¿na uiszczaæ w nastêpuj¹cy sposób:
1) poprzez zakup biletu w systemie samoobs³ugowym
w parkometrze,
2) poprzez wykupienie w Dziale Obs³ugi SPP okrelonego rodzaju abonamentu tygodniowego, miesiêcznego lub abonamentu rocznego mieszkañca,
3) poprzez zap³atê w Dziale Obs³ugi SPP op³aty rycza³towej za zastrze¿enie na okrelony czas stanowiska
postojowego (koperty) do korzystania na prawach
wy³¹cznoci.
Rozdzia³ 2
Realizacja op³at za parkowanie w SPP
§6
Obowi¹zkiem kierowcy parkuj¹cego pojazd w obszarze SPP jest op³acenie czasu postoju, zgodnie z obwi¹zuj¹cym cennikiem, w sposób okrelony w niniejszym regulaminie.
§7
1. Uiszczenie op³aty przez zakup biletu w parkometrze
powinno nast¹piæ niezw³ocznie po zaparkowaniu pojazdu w SPP za ca³y przewidywany czas postoju.
2. W przypadku stwierdzenia niesprawnoci parkometru
kierowca powinien wykupiæ bilet w innym parkometrze.
3. Zakupiony bilet, abonament tygodniowy, miesiêczny,
abonament roczny mieszkañca lub dokument uprawniaj¹cy do parkowania bez uiszczania op³aty, powinny
byæ wy³o¿one wewn¹trz pojazdu za przedni¹ szyb¹, w
sposób widoczny, umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie ich wa¿noci.
§8

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne

1. Abonament tygodniowy i miesiêczny upowa¿nia do
nieograniczonego parkowania w SPP, z zastrze¿eniem
ust. 2.
2. Posiadanie abonamentu tygodniowego i miesiêcznego nie upowa¿nia jednak do zastrzegania sobie sta³ego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeñ w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.
3. W przypadku utraty abonamentu nie wydaje siê duplikatów jak i nie zwraca siê kosztów za okres jego niewykorzystania.

§2

§9

1. Ograniczenie postoju polega na obowi¹zku uiszczenia
op³aty za czas parkowania pojazdów samochodowych
w Strefie P³atnego Parkowania w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9°°-17°°.
2. Op³aty za parkowanie w SPP nie obowi¹zuj¹ w soboty,
niedziele i dni wi¹teczne.

1. Abonament roczny mieszkañca nabyty w Dziale Obs³ugi SPP, na podstawie identyfikatora mieszkañca,
uprawnia do nieograniczonego parkowania okrelonego pojazdu w SPP, przy ulicy odpowiadaj¹cej miejscu
pobytu sta³ego, mieszkañca strefy,
2. Abonament jest wa¿ny w okresie 12 miesiêcy kalen-
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3.
4.
5.

6.
7.

darzowych od jego nabycia wraz z identyfikatorem
mieszkañca, wydanym przez Wydzia³ Komunikacji Urzêdu Miejskiego w S³upsku osobie fizycznej, zameldowanej na pobyt sta³y na obszarze objêtym SPP, bêd¹cej w³acicielem lub wspó³w³acicielem pojazdu, którego prawo w³asnoci potwierdzone jest wpisem do
dowodu rejestracyjnego pojazdu. Przez w³asnoæ pojazdu rozumie siê równie¿ samochody osób, posiadaj¹cych wa¿n¹ umowê przew³aszczenia z instytucjami
kredytowymi.
Koszt wydania identyfikatora mieszkañca ponosi jego
nabywca, równie¿ w sytuacji zmiany pojazdu.
Identyfikator mieszkañca wa¿ny jest bezterminowo, na
okrelony pojazd z zastrze¿eniem ust. 5.
W przypadku zbycia pojazdu lub zmiany adresu zamieszkania, posiadacz identyfikatora mieszkañca jest
zobowi¹zany do jego zwrotu w Wydziale Komunikacji.
Nabywa jednoczenie prawo do zwrotu, w biurze SPP,
kosztów zakupu abonamentu za niewykorzystany okres
jego wa¿noci, liczony w pe³nych miesi¹cach.
W razie utraty identyfikatora wraz z abonamentem, nie
zwraca siê kosztów za niewykorzystany okres wa¿noci abonamentu.
Przepisy § 10 ust. 2 stosuje siê odpowiednio.
§ 10

1. Prawo do korzystania z zastrze¿onego stanowiska postojowego (koperty) przys³uguje parkuj¹cemu na podstawie umowy, zawartej z podmiotem zarz¹dzaj¹cym,
okrelaj¹cej czas i warunki jego eksploatacji, po uiszczeniu wymaganej op³aty w biurze SPP.
2. Koszty zwi¹zane z utworzeniem zastrze¿onego miejsca
parkingowego jak i jego przywróceniem do stanu pierwotnego ponosi u¿ytkowmlc koperty.
§ 11
1. Karta parkingowa uprawnia do bezp³atnego parkowania w SPP pojazdów przewo¿¹cych lub kierowanych
przez osoby niepe³nosprawne o obni¿onej sprawnoci ruchowej, tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych.
2. W przypadku braku wolnych miejsc, o których mowa
w ust. 1 posiadacze karty parkingowej, parkuj¹c w innych miejscach w SPP, zobowi¹zani s¹ uiszczaæ op³aty
zgodnie z obowi¹zuj¹cym cennikiem
Rozdzia³ 3
Sankcje za niew³aciwe parkowanie w SPP
§ 12
1. Za nieuiszczenie op³aty za parkowanie pojazdu w SPP
pobiera siê op³atê dodatkow¹ w wysokoci 30 z³.
2. Zawiadomienie o na³o¿eniu op³aty dodatkowej wystawia kontroler Dzia³u Obs³ugi SPP i umieszcza za wycieraczk¹ samochodu.
3. Op³atê dodatkow¹ uiszcza siê w sposób okrelony w
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2.
4. Zaginiêcie zawiadomienia nie zwalnia u¿ytkownika
pojazdu z obowi¹zku uiszczenia oplaty dodatkowej.
5. Op³aty dodatkowe pobierane bêd¹ w Dziale Obs³ugi
SPP.
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Rozdzia³ 4
Kontrola czasu postoju pojazdów w SPP
§ 13

1. Kontrolê w zakresie zgodnoci parkowania pojazdów
z niniejszym Regulaminem prowadz¹ upowa¿nieni kontrolerzy Dzia³u Obs³ugi SPP
2. Obowi¹zkiem kontrolerów Dzia³u Obs³ugi SPP jest w
szczególnoci:
1) sprawdzanie prawid³owoci wniesionej op³aty za
parkowanie w ca³ej SPP,
2) sprawdzanie poprawnoci czasu parkowania okrelonego na bilecie parkingowym ze stanem faktycznym,
3) sprawdzanie wa¿noci okrelonego rodzaju abonamentu lub karty parkingowej,
4) wystawianie zawiadomieñ o na³o¿eniu op³aty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej op³aty lub brak dokumentu uprawniaj¹cego
do bezp³atnego parkowania, jak te¿ za brak mo¿liwoci stwierdzenia wa¿noci tych dokumentów,
5) zg³aszanie Stra¿y Miejskiej wszelkich nieprawid³owoci zwi¹zanych z parkowaniem pojazdów oraz
zajêciem pasa drogowego,
3. Kontrolerzy Dzia³u Obs³ugi SPP nie pobieraj¹ nale¿noci z tytu³u na³o¿onej op³aty dodatkowej i nie prowadz¹ sprzeda¿y abonamentów i biletów parkingowych.
§ 14
Wszelkie uwagi dotycz¹ce funkcjonowania SPP oraz
reklamacje zwi¹zane z na³o¿onymi op³atami dodatkowymi przyjmuje i rozpatruje biuro SPP.

3034
UCHWA£A Nr XII/81/2003
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wzorów deklaracji i informacji
podatkowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy Liniewo.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 6a, ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108,
poz 681, z 2001 r. Nr 81, poz 875, z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162,
poz. 1568), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz 1682 i Nr 216,
poz. 1826), oraz 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, Nr 200, poz 1683, z 2003 r. Nr 96, poz 874,
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 i Nr 200, poz. 1953)
Rada Gminy w Liniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzory formularzy deklaracji na podatek rolny, podatek leny i podatek od nieruchomoci, stanowi¹ce za³¹czniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwa³y*.
* Za³¹czników Nr 1-3 nie publikuje siê.
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Ustala siê wzory formularzy informacji dotycz¹cych
podatku rolnego, podatku lenego i podatku od nieruchomoci, stanowi¹ce za³¹czniki Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwa³y*.

tów zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,41 z³,
b) od 1 m² gruntów pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  0,20 z³.

§3

§2

§2

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr III/11/2002 Rady Gminy w Liniewie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy Liniewo.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatków pocz¹wszy od
dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

3035
UCHWA£A Nr XII/82/2003
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci na obszarze gminy Liniewo.
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 (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200,
poz 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr
188, poz. 1840 i Nr 200, poz. 1953), pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w
sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (MP Nr 51, poz. 804)
Rada Gminy w Liniewie uchwala, co nastêpuje:

Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
w wysokoci:
1. Od 1 m² powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od czêci budynków mieszkalnych
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
17,00 z³.
2. Od 1 m² powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,11 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 budowli  2%.
5. Od 1 m² powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,63 z³.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr III/12/2002 Rady Gminy w Liniewie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na obszarze
gminy Liniewo oraz wprowadzenia zwolnieñ od tego podatku.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatków nale¿nych za
2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci nie
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
w wysokoci:
1. Od 1 m² powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,52 z³.
2. Od 1 m² powierzchni u¿ytkowej budynków rekreacyjnych lub ich czêci  5,82 z³.
3. Od 1 m² powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego (budynki gospodarcze, szopy drewniane, gara¿e wolnostoj¹ce i inne budynki) 
5,82 z³.
4. Od gruntów:
a) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, grun-

* Za³¹czników Nr 4-6 nie publikuje siê.

3036
UCHWA£A Nr XII/83/2003
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na
obszarze gminy Liniewo.
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 (jed. tekst: 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,
Nr 200, poz 1683, z 2003 r. Nr 96, poz 874, Nr 110,
poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 i Nr 200, poz. 1953), Rada
Gminy w Liniewie uchwala, co nastêpuje:

 7543 

Poz. 3036, 3037, 3038
§1

1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
a) nieruchomoci mienia komunalnego gminy nie oddane w dzier¿awê, w³adanie, u¿ytkowanie oraz zarz¹d, z wy³¹czeniem budowli stanowi¹cych mienie
komunalne gminy w postaci wodoci¹gów, oczyszczalni cieków, wysypiska mieci i kanalizacji,
b) nieruchomoci przeznaczone i s³u¿¹ce do ochrony
przeciwpo¿arowej gminy,
c) nieruchomoci przeznaczone i s³u¿¹ce krzewieniu
kultury, sportu i opieki spo³ecznej, w tym równie¿
biblioteki i wietlice wiejskie.
2) Zwolnienie, o którym mowa w pkt 1 nie obejmuje
nieruchomoci oraz ich czêci zajêtych na prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatków nale¿nych za
2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

3037
UCHWA£A Nr XII/84/2003
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
posiadania psów oraz op³at lokalnych na obszarze gminy Liniewo.
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 (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
art. 14, pkt 1 i art. 19, pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz 84 i Nr 200, poz 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 i Nr 200, poz. 1953),
pkt 4 i 5 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (MP
Nr 51, poz 804) Rada Gminy w Liniewie uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

prowadzi referat finansów Urzêdu Gminy. Pobór tego
podatku prowadz¹ równie¿ so³tysi poszczególnych so³ectw.
§4
Wprowadza siê dzienn¹ op³atê targow¹ od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowoci prawnej w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) od 1 pojazdu lub 1 stoiska  10,00 z³,
b) od 1 stoiska z prosiêtami  5,00 z³.
Powy¿sze op³aty pobiera referat finansowy Urzêdu
Gminy w dniu, w którym handluj¹cy korzysta z targowiska.
§5
1. Za sporz¹dzenie odpisu, wypisu i wyrysu z planu przestrzennego zagospodarowania gminy Liniewo oraz ze
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Liniewo  za ka¿d¹ czynnoæ
 150,00 z³.
2. Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynku letniskowego  rekreacyjnego  193,31 z³.
§6
Za wydanie decyzji o wykreleniu z ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  50,00 z³.
§7
Za czynnoci okrelone w § 5 i § 6 op³aty pobiera Urz¹d
Gminy w Liniewie w dniu z³o¿enia wniosku w w/w sprawach.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§9
Traci moc uchwa³a Nr III/14/2002 Rady Gminy w Liniewie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów oraz op³at lokalnych na obszarze gminy Liniewo.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatków i op³at nale¿nych za 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

§1
Okrela siê wysokoæ rocznej stawki podatku od posiadania psów w wysokoci 30,00 z³ od ka¿dego psa.
§2
Podatek wp³aca siê z góry, bez wezwania do dnia
31 marca roku podatkowego, a gdy podatnik naby³ psa
po tym terminie, wówczas podatek p³atny jest w ci¹gu
dwóch tygodni od daty nabycia psa. Je¿eli psa nabyto
po dniu 30 czerwca roku podatkowego, podatek wp³aca
siê w po³owie wysokoci ustalonej w § 1 uchwa³y.
§3
Rejestracjê psów oraz obliczanie podatku i jego pobór

3038
UCHWA£A Nr XII/88/2003
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci 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. 8-12b 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 pón. zm.), ob-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 3038
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wieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 padziernika
2003 r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r. (Dziennik Urzêdowy
Ministerstwa Finansów Nr 15, poz. 83), obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (Monitor polski Nr 51,
poz. 804) Rada Gminy w Liniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê na terenie gminy podatek od rodków
transportowych.

7.

§2
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 ton w³¹cznie
620,00 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
905,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.120,00 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.280,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.380,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy
1.600,00 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.705,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.130,00 z³
3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.380,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.490,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy
1.650,00 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.760,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.452,80 z³
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3.5 tony i poni¿ej 5,5 ton
1.070,00 z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
1.280,00 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.447,84 z³
5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
z zwieszeniem 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
1.600,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  dwie
1.810,00 z³
c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
2.130,00 z³
 o liczbie osi  trzy
2.240,00 z³
6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z in-

8.

9.

10.

nym 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
1.705,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  dwie
1.937,76 z³
c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
2.240,00 z³
 o liczbie osi  trzy
2.548,65 z³
Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
270,00 z³
Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
320,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  jedna
540,00 z³
 o liczbie osi  dwie
800,00 z³
c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.070,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.380,00 z³
Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszeniem, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
380,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  jedna
590,00 z³
 o liczbie osi  dwie
1.190,00 z³
c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.570,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.600,00 z³
Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1.447,84 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.830,48 z³
§3

Podatek p³atny jest bez wezwania. Termin p³atnoci
pierwszej raty  do 15 lutego 2004 r. w po³owie rocznej
wysokoci, za pozosta³a nale¿noæ podatku p³atna do
15 wrzenia 2004 r.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a Nr III/10/2002 Rady Gminy w Liniewie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na
2003 r.
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Poz. 3038, 3039, 3040
§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku nale¿nego za 2004 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, 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, ze zm. Dz. U. z
2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Dz.U
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 Nr 200, poz. 1953,
Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1

3039
UCHWA£A Nr XII/89/2003
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie zwolnieñ w 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 (j.t.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 8-12b 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 pón.
zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 padziernika 2003 r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r. (Dz. Urz. Ministerstwa Finansów Nr 15, poz 83). Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804) Rada Gminy
w Liniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê na terenie gminy Liniewo zwolnienia
od podatków od rodków transportowych inne ni¿ okrelone w powo³anej ustawie o podatkach i op³atach lokalnych:
1. Zwalnia siê rodki transportowe przeznaczone do
przewozu dzieci szkolnych i do obs³ugi administracji Urzêdu Gminy Liniewo.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

3040
UCHWA£A Nr XIII/108/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni  0,51 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
 2,62 z³,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1
m2 powierzchni  0,10 z³,
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych od 1 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  9,70 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 w zakresie
udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  1,70 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  3,26 z³,
3) od budowli okrelonych na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych  2% ich wartoci.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci w roku 2004:
1) grunty pod wysypiskiem odpadów sta³ych oraz budynki znajduj¹ce siê na tych gruntach,
2) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia dzia³alnoci w zakresie kultury i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.),
3) nieruchomoci lub ich czêci zajête na prowadzenie
dzia³alnoci zwi¹zanej z realizacj¹ bie¿¹cych zadañ wynikaj¹cych z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 ze zm.).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Nacel

3041
UCHWA£A Nr XIII/109/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokoci stawek op³aty administracyjnej
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, ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1)
lit. d) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840
Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe wykonane przez Urz¹d Gminy w Lichnowach w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) za wypis lub wyrys ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  50 z³.
§2
Op³ata administracyjna p³atna jest gotówk¹ na konto
Urzêdu Gminy w Lichnowach z chwil¹ zg³oszenia wykonania czynnoci urzêdowej.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXIII/6/2001 Rady Gminy Lichnowy z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie wysokoci stawek op³aty administracyjnej oraz sposobu jej poboru.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Nacel

3042
UCHWA£A Nr XIII/110/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 2 grudnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie 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. 4

Poz. 3040, 3041, 3042, 3043

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953,
Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co
nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr II/19/2002 Rady Gminy Lichnowy z dnia
11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od rodków transportowych, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 1 ust. 3 pkt c kwotê 2.207,00 z³ zastêpuje siê kwot¹ 2.452,80 z³, oraz kwotê 2.270,00 z³ zastêpuje siê kwot¹
2.452,80 z³.
2. W § 1 ust. 6
a) pkt a kwotê 1.784,00 z³ zastêpuje siê kwot¹ 1.937,76 z³,
b) pkt b kwotê 2.248,00 z³ zastêpuje siê kwot¹ 2.548,65 z³.
3. W § 1 ust. 9 pkt b kwotê 1.182,00 z³ zastêpuje siê kwot¹ 1.291,07 z³, oraz kwotê 1.621,00 z³ zastêpuje siê kwot¹
1.699,87 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Nacel

3043
UCHWA£A NrXIII/113/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej
op³aty adiacenckiej z tytu³u wybudowania urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 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. 1860) oraz art. 146 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2000 r. Dz. U.
Nr 6 poz. 70, z 2001 r. Dz. U. Nr 129 poz. 1447, z 2002 r.
Dz. U. Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. Nr 25 poz. 253,
z 2002 r. Dz. U. Nr 74 poz. 676, z 2002 r. Dz. U. Nr 126
poz. 1070, z 2002 r. Dz. U. Nr 113 poz. 984, z 2002 r. Nr 130
poz. 1112, z 2002 r. Dz. U. Nr 200 poz. 1682, z 2003 r. Dz. U.
Nr 1 poz. 15, z 2003 r. Dz. U. Nr 240 poz. 2058, z 2003 r.
Dz. U. Nr 80 poz. 720, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 721,
z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717) Rada Gminy Lichnowy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê op³aty adiacenckiej w wysokoci 50%
ró¿nicy miêdzy wartoci¹ jak¹ nieruchomoæ mia³a przed
wybudowaniem urz¹dzeñ infrastruktury technicznej a wartoci¹ nieruchomoci po ich wybudowaniu.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lichnowy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Nacel

3044
UCHWA£A Nr XIII/114/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej
op³aty adiacenckiej w zwi¹zku ze wzrostem wartoci
nieruchomoci w wyniku podzia³u tej nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 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. 1860) oraz art. 98
ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2000 r.
Dz. U. Nr 6 poz. 70, z 2001 r. Dz. U. Nr 129 poz. 1447,
z 2002 r. Dz. U. Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. Nr 25
poz. 253, z 2002 r. Dz. U. Nr 74 poz. 676, z 2002 r. Dz. U.
Nr 126 poz. 1070, z 2002 r. Dz. U. Nr 113 poz. 984, z 2002 r.
Nr 130 poz. 1112, z 2002 r. Dz. U. Nr 200 poz. 1682,
z 2003 r. Dz. U. Nr 1 poz. 15, z 2003 r. Dz. U. Nr 240
poz. 2058, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 720, z 2003 r. Dz. U.
Nr 80 poz. 721, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717) Rada Gminy
Lichnowy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê op³aty adiacenckiej z tytu³u wzrostu
wartoci nieruchomoci w wyniku podzia³u tej nieruchomoci  w wysokoci 50% ró¿nicy wartoci nieruchomoci przed i po jej podziale.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lichnowy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Nacel

3045
UCHWA£A Nr XIII/115/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzier¿awnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a 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 zwi¹zku art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z pón.zm.) Rada
Gminy Lichnowy uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Wprowadza siê z dniem 1 stycznia 2004 r. nastêpuj¹ce
stawki czynszu dzier¿awnego:
Rodzaj u¿ytkowanych gruntów
1) za grunty stanowi¹ce ogródki
przydomowe
2) za grunty pod gara¿e i pomieszczenia
gospodarcze
3) za grunty rolne i ³¹ki:
- klasa I-II 5 kwintale/1 ha
- klasa III-IV 3 kwintale/1 ha
- klasa V-VI 1 kwintal/1 ha

Cena
0,05 z³/m2
2,00 z³/m2
rednia cena skupu ¿yta
za okres pierwszych
trzech kwarta³ów
2003 r. tj. 34,57 z³/1q

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lichnowy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Nacel

3046
UCHWA£A Nr XIII/117/03
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek i zwolnieñ w
podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Kosakowo obowi¹zuj¹cych w 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,art. 40 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 ze zm) w zwi¹zku z art. 13 ust. 1,
art. 14 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.
z 2003 r. Nr 51 poz. 804) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wysokoæ rocznej stawki podatku od posiadania psów  za ka¿dego psa 35,00 z³.
2. Emerytom i rencistom obni¿a siê ustalon¹ stawkê podatku tylko od jednego psa do 17,50 z³ rocznie
§2
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania do dnia
15 marca 2004 r. lub w ci¹gu 14 dni od dnia, w którym
dana osoba fizyczna sta³a siê posiadaczem psa.
§3
Zarz¹dza siê pobór podatku beznakazowo, w drodze
inkasa.
Na inkasentów wyznacza siê so³tysów poszczególnych
wsi.
§4
Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 6%
od pobranych kwot.

Dziennik Urzêdowy
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§5
Traci moc uchwa³a Nr II/13/2002 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Kosakowo obowi¹zuj¹cych w 2003 r.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w podatku w 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz

3047
UCHWA£A Nr XIII/118/03
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci rocznych stawek w podatku od nieruchomoci na obszarze gminy Kosakowo
obowi¹zuj¹cych w 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,art. 40 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz na podstawie art. 5
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. z 2003 r.
Nr 51 poz. 804) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ rocznych stawek podatku od nieruchomoci:
1) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,52 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  17,10 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 udzielenia wiadczeñ
zdrowotnych  3,49 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych  5,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,63 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  0,17 z³. od 1 m2 powierzchni,
3) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7.
§2
Traci moc uchwa³a Nr II/12/2002 Rady Gminy Kosakowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokoci rocznych stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na obszarze gminy Kosakowo obowi¹zuj¹cych
w 2003 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w podatku w 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz

3048
UCHWA£A Nr XIII/119/03
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na obszarze gminy Kosakowo obowi¹zuj¹cych
w 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,art. 40 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o Samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz na podstawie art. 5,
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.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1. Grunty, budowle i budynki lub ich czêci zwi¹zane
z prowadzeniem dzia³alnoci statutowej gminnych jednostek organizacyjnych i ochrony przeciwpo¿arowej.
2. Grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem 
dr (drogi).
3. Grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem 
B i Tr bêd¹ce w³asnoci¹ rolnika prowadz¹cego
gospodarstwo rolne, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej inna ni¿ dzia³alnoæ
rolnicza i dzia³alnoæ lena.
4. Obiekty przeznaczone do krzewienia kultury fizycznej
i sportu.
§2
Traci moc uchwa³a Nr II/12/2002 Rady Gminy Kosakowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokoci rocznych stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na obszarze gminy Kosakowo obowi¹zuj¹cych
w 2003 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia og³o-
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szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w podatku na 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz

3049
UCHWA£A Nr XIII/120/03
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na obszarze Gminy Kosakowo obowi¹zuj¹cych w 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,art. 40 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm) w zwi¹zku z 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)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 Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w 2004 r. w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od autobusów w zale¿noci od liczy miejsc do siedzenia i w zale¿noci od roku produkcji:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc:
 1994 r. i wczeniej  742,00 z³,
 1995 r. i póniej  642,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc:
 1994 r. i wczeniej  1.481,00 z³,
 1995 r. i póniej  1.281,00 z³.
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniej  450,00 z³,
 1995 r. i póniej  354,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 t do 9,0 t. w³¹cznie w zale¿noci od roku
produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniej  800,00 z³,
 1995 r. i póniej  700,00 z³,
c) powy¿ej 9,00 t i poni¿ej 12,00 t. w zale¿noci od roku
produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniej  950,00 z³,
 1995 r. i póniej  900,00 z³,
d) równej lub wy¿szej 12,00 t w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniej  1.800,00 z³,
 1995 r. i póniej  1.516,00 z³.
3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 t poni¿ej 12,00 t w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniej  1.200,00 z³,
 1995 r. i póniej  1.100,00 z³,
b) od 12 t. do 36 t w³¹cznie w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:

Dziennik Urzêdowy
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 1994 r. i wczeniej  1.570,00 z³,
 1995 r. i póniej  1.400,00 z³,
c) powy¿ej 36 t w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniej  2.100,00 z³,
 1995 r. i póniej  1.900,00 z³.
4. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 t i poni¿ej 12 t  950,00 z³,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego,
b) od 12 t do 36 t w³¹cznie  1.100,00 z³,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicza prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
c) powy¿ej 36 t  1.600,00 z³,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr II/14/2001 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na obszarze Gminy Kosakowo obowi¹zuj¹cych
w 2003 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w podatku w 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz

3050
UCHWA£A Nr XIII/121/03
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawê do obliczenia podatku rolnego na
rok podatkowy 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,art. 40 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm) w zwi¹zku z art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 10 padziernika 2002 r.o podatku rolnym
2002 r. (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.
z 2003 r. Nr 49 poz. 771) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê rednia cenê skupu ¿yta okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z
dnia 17 padziernika 2003 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta do kwoty 34,40 z³. za jeden kwintal ¿yta.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzêdowy
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§3
Traci moc uchwa³a Nr II/15/2002 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawê do
obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2003.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w podatku w 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz

3051
UCHWA£A Nr XIII/114/03
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 4 grudnia 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 z pó. zm.) i art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pó. 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. 804) Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci wynosi
rocznie:
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 1ha powierzchni,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni:
 letniskowych  0,31 z³,
 pozosta³ych:
1) tereny ró¿ne  Tr (wed³ug ewidencji gruntów) 
0,31 z³,
2) zajête na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,15 z³,
3) inne  0,15 z³.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,52 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
 16,50 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 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
 letniskowych  5,82 z³,
 budynki zajête na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  3,00 z³,
 pozosta³ych  4,00 z³.
3. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3  7.
§2
Niezale¿nie od zwolnieñ ustawowych:
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
a) budynki, budowle i zajête pod nie grunty na obszarze wysypiska dopuszczonego do u¿ytku publicznego.
b) budynki, budowle i urz¹dzenia s³u¿¹ce zbiorowemu
zaopatrzeniu mieszkañców w wodê oraz zajête pod
nie grunty.
c) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby dzia³alnoci w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.
d) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia statutowej dzia³alnoci upowszechniania
kultury.
e) budynki i grunty zajête na potrzeby kultury fizycznej
i sportu do u¿ytku publicznego  ogólnodostêpne.
f) grunty zajête pod obiekty kultu religijnego usytuowane przy drogach publicznych.
g) budynki mieszkalne bêd¹ce w³asnoci¹ podmiotu
nie prowadz¹cego dzia³alnoci gospodarczej przeznaczone w ca³oci pod wynajem w celu zaspokojenia potrzeb mieszkalnych najemców oraz zajête pod
nie grunty.
h) grunty pod urz¹dzonymi placami zabaw do publicznego u¿ytku  ogólnodostêpne.
2. Drogi dojazdowe sklasyfikowane i niesklasyfikowane
z wyj¹tkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
§3
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy w Karsinie Nr II/19/02
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomoci oraz Uchwa³a Nr IV/50/03 Rady Gminy w Karsinie w sprawie zmiany Uchwa³y Nr II/19/2002 Rady Gminy w Karsinie z dnia12 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomoci.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski

3052
UCHWA£A Nr XIII/115/03
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokoci stawki podatku od posiadania
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psów oraz okrelenia zasad ustalania i poboru tej op³aty.
Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) i art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t. j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pó. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r.
w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 51, poz. 804)
Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Osoby fizyczne posiadaj¹ce psy zobowi¹zane s¹ do uiszczenia podatku od posiadanych psów rocznie 25,00 z³ od
ka¿dego posiadanego psa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski

3053
UCHWA£A Nr XIII/116/03
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokoci stawki op³aty miejscowej oraz
okrelenia zasad ustalania i poboru tej op³aty.

Poboru podatku od posiadania psów dokonuj¹ so³tysi
lub inne osoby, z którymi Wójt Gminy zawrze stosown¹
umowê.

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.) i art. 19, pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pó. zm.) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika
2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 51,
poz. 804), Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:

§4

§1

Za pobór podatku od posiadania psów inkasentom
przys³uguje prowizja w wysokoci 20% zainkasowanej
nale¿noci.

Od osób fizycznych przebywaj¹cych czasowo w miejscowociach: Wiele, Borsk, Wdzydze Tucholskie, Przytarnia pobiera siê op³atê miejscow¹ od jednej osoby
w wysokoci 1,00 z³ za ka¿dy dzieñ pobytu.

§2
Podatek od posiadania psów jest podatkiem rocznym,
nie podlega roz³o¿eniu na raty, op³acany jest w jednakowej wysokoci niezale¿nie od d³ugoci okresu w którym
wystêpowa³ obowi¹zek jego op³acenia.
§3

§5
Wp³at podatku od posiadania psów inkasenci dokonuj¹ na drukach cis³ego zarachowania  kwitariuszu pobranego z Urzêdu Gminy.
§6
Termin p³atnoci podatku up³ywa z dniem 31 marca
roku podatkowego.
§7
Wp³at zainkasowanych nale¿noci inkasenci dokonuj¹
w kasie Urzêdu Gminy w terminie do 5 kwietnia roku podatkowego.
§8
Zwalnia siê od podatku wszystkie psy, z wyj¹tkiem ras
uznanych za agresywne w stosunku, do których jest wymagane zezwolenie.
§9
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Karsinie Nr II/11/02
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci stawki
podatku od posiadania psów oraz okrelenia zasad ustalania i poboru tego podatku oraz uchwa³a Nr IV/51/03
Rady Gminy w Karsinie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca w/w uchwa³ê.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

§2
Zwalnia siê z op³aty miejscowej m³odzie¿ szkoln¹, studentów, emerytów i rencistów za okazaniem w³aciwej
legitymacji.
§3
Op³atê miejscow¹ pobiera siê w okresie od 1 czerwca
do 30 wrzenia.
§4
Obowi¹zek uiszczenia op³aty miejscowej powstaje
z chwil¹ przybycia na teren miejscowoci objêtej op³at¹
miejscow¹ i z zamiarem pozostania tam d³u¿ej ni¿ jedn¹
dobê.
§5
Pobieranie op³aty miejscowej w drodze inkasa dokonuj¹:
1. Od osób fizycznych przebywaj¹cych w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, obozowiskach
turystycznych, campingach, kwaterach prywatnych:
 kierownicy tych jednostek lub wskazani przez nich
pracownicy,
 u pozosta³ych  w³aciciele nieruchomoci.
2. Od innych osób osoba, z któr¹ Wójt Gminy zawrze
umowê o dokonanie poboru op³aty miejscowej.
§6
Za pobór op³aty miejscowej inkasentom wymienionym
w § 5 przys³uguje prowizja w wysokoci 10% zainkasowanej nale¿noci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 3053, 3054

 7552 

§7
Wp³at zainkasowanych op³at miejscowych inkasenci
dokonuj¹ w kasie Urzêdu Gminy w Karsinie:
a) za miesi¹c czerwiec  do 10 lipca,
b) za miesi¹c lipiec  do 10 sierpnia,
c) za miesi¹c sierpieñ  do 10 wrzesnia,
d) za miesi¹c wrzesieñ  do 15 padziernika.
§8
Wp³at op³at miejscowych inkasenci dokonuj¹ na drukach cis³ego zarachowania, kwitariuszu wp³at pobranego z Urzêdu Gminy Karsin.
W kwitariuszu podaj¹ dane dotycz¹ce iloci i czasu, za
który zosta³a uiszczona op³ata.
§9
Organ podatkowy mo¿e przeprowadziæ kontrolê celem
sprawdzenia prawid³owoci poboru op³aty miejscowej.
§ 10
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Karsinie Nr II/12/02
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci stawki
op³aty miejscowej oraz okrelenia zasad ustalania i poboru tej op³aty.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski

3054
UCHWA£A Nr XIII/117/03
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci dziennej op³aty targowej oraz zasad ustalania i poboru tej op³aty.
Na podstawie art. 18,ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm. i art. 19,pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pó. 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. 804), Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:

2. Przy sprzeda¿y z samochodu o ³adownoci do 2 ton,
platformy lub przyczepy  80,00 z³ za ka¿dy taki pojazd
u¿yty do sprzeda¿y.
3. Przy sprzeda¿y z samochodu o ³adownoci powy¿ej
2 ton  106,00 z³ za ka¿dy taki pojazd u¿yty do sprzeda¿y.
4. Za zajêcie ³awy lub sto³u na cele zwi¹zane ze sprzeda¿¹ (niezale¿nie od bran¿y)  14,00 z³ za ka¿dy metr bie¿¹cy zajêtej ³awy, lady lub sto³u pod warunkiem, ¿e
op³ata nie przekroczy kwoty 579,32 z³ dziennie.
5. Za stragan lub kiosk na targowisku  69,00 z³.
6. Przy sprzeda¿y obnonej z rêki, kosza, wiadra, skrzynki itp.  9,00 z³ od 1 m2 zajêtej powierzchni pod warunkiem, ¿e op³ata nie przekroczy kwoty 579,32 z³ dziennie.
7. Za sprzeda¿ kaset magnetofonowych  38,00 z³.
8. Za sprzeda¿ kaset magnetowidowych  138,00 z³:
a) op³ata targowa pobierana na targowisku we wsi Karsin i Wiele  od stoiska do 4 mb zajêtej ³awy, lady
lub sto³u  17,00 z³, za ka¿de rozpoczête, nastêpne
4 mb  17,00 z³, pod warunkiem, ¿e op³ata nie przekroczy kwoty 579,32 z³ dziennie,
b) op³ata targowa pobierana na terenie Gminy Karsin
 niezale¿nie od miejsca dokonywanej sprzeda¿y 
poza wyznaczonymi targowiskami 50,00 z³ od ka¿dego stoiska.
§2
1. Poboru op³aty targowej dokonuj¹:
a) pracownicy Urzêdu Gminy i Domu Kultury,
b) osoby upowa¿nione przez Wójta Gminy do poboru
tej op³aty.
2. Inkasenci z chwil¹ pobrania op³aty targowej wydaj¹
osobom p³ac¹cym pokwitowanie na druku cis³ego zarachowania, opatrzonym pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
§3
Inkasentom wymienionym w § 2 pkt 1 lit. a pobieraj¹cym op³atê targow¹ w godzinach pracy, nie przys³uguje
prowizja od zainkasowanej nale¿noci.
§4
Inkasentom wymienionym w § 2 pkt 1 lit. b za pobór
op³aty targowej i utrzymanie czystoci miejsc targowych
przys³uguje prowizja w wysokoci 25% zainkasowanej
nale¿noci.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Karsinie Nr II/13/02
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci dziennej op³aty targowej oraz zasad ustalania i poboru tej op³aty.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.

§1

§7

Okrela siê wysokoæ stawek dziennych op³aty targowej:
a) Op³ata targowa pobierana we wsi Wiele podczas
trwania uroczystoci odpustowych:
1. Przy sprzeda¿y z samochodu osobowego lub przyczepki samochodowej  40,00 z³ za ka¿dy taki
pojazd u¿yty do sprzeda¿y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski
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3055
UCHWA£A Nr XIII/118/03
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokoci op³at administracyjnych.
Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó. zm.) i art. 18 i art. 19,pkt 1 lit. d i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pó. 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. 804), Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ op³at administracyjnych za nastêpuj¹ce czynnoci urzêdowe:
1. Wydanie wypisów, wyrysów oraz opinii z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  100,00
z³.
2. Uzgodnienie i opiniowanie wszelkich sieci i przy³¹czy
liniowych  100,00 z³.
3. Op³ata za sporz¹dzenie testamentu przez Wójta lub
Sekretarza:
a) w Urzêdzie Gminy  100 z³,
b) poza Urzêdem Gminy  150 z³.
§2
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w kasie Urzêdu
Gminy Karsin.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Karsinie Nr II/22/02
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci op³at administracyjnych.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski

3056
UCHWA£A Nr XIII/119/03
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych 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.) oraz art. 10 i 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.), oraz
Obwieszczenia Min. Finansów z dnia 20 padziernika
2003 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15 poz. 83) i Obwieszczenia
Min. Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. (M.P. Nr 51
poz. 804), Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§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.
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 przystosowane 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 przystosowane 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 prowadzona przez podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 5 do niniejszej
uchwa³y.
6. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹ równa 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
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
pojazdy jednostek organizacyjnych gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr II/17/2002 Rady Gminy w Karsinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie przyjêcia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na terenie gminy w roku 2003 oraz Uchwa³a Nr IV/49/2003 Rady
Gminy w Karsinie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca w/
w uchwa³ê.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIII/119/2003
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ OD 3,5 T DO PONI¯EJ 12 TON
Dopuszczalna masa ca³kowita
(w tonach)
od
do
3,5
5,5 w³¹cznie
Powy¿ej 5,5
Do 9 w³¹cznie
Powy¿ej 9
Poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane do 1990 r.
600
800
1000

Wyprodukowane po 1990 r.
550
750
950
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XIII/119/2003
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 4 grudnia 2003 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ 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
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 z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
Inne systemy zawieszenia
z zawieszeniem pneumatycznym
osi jezdnych
lub uznanym za równowa¿ne
Dwie osie
1150
1250
1200
1300
1450
1500
1500
1550
Trzy osie
1450
1500
1510
1520
1520
1530
1530
1600
1950
1970
1970
2000
Cztery osie i wiêcej
1550
1900
1940
1970
1970

1600
1950
1960
2452,80
2452,80
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XIII/119/2003
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 4 grudnia 2003 r.

STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥
LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW OD 3,5 I PONI¯EJ 12 TON
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
od
do
3,5
Poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane do 1990 r.
Wyprodukowane po 1990 r.
1000
900
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XIII/119/2003
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH
DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U
POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy+naczepa,
ci¹gnik balastowy+przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
Dwie osie
1500
1520
1600
1700
Trzy osie
1800
1950

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1520
1600
1700
1938
1900
2548,65
Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XIII/119/2003
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 4 grudnia 2003 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJZADEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ 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 z³otych)
Wyprodukowane do 1990 r.
600

Wyprodukowane po 1990 r.
500
Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XIII/119/2003
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 4 grudnia 2003 r.

STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW
Liczba miejsc
mniej ni¿
30
-

równej lub wy¿szej
30

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane do
Wyprodukowane po 1990 r.
1990 r.
1400
1380
1500
1500
Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XIII/119/2003
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 4 grudnia 2003 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12

18

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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

350

400

Jedna o
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18
25

25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

350
400

400
562

400
614
850
1150

420
950
1292
1699,87

700
943

943
1280,68

Dwie osie

Trzy osie

3057
UCHWA£A Nr XIII/120/03
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów obliczenia podatku rolnego.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó. zm.) oraz art. 6, ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431 z pó. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 padziernika 2003 r. w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2003 r. (M. P. Nr 49, poz. 771) z kwoty
34,57 z³ za 1 q do kwoty 32,00 z³ za 1 q.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Karsinie Nr II/16/02
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie obni¿enia redniej
ceny skupu ¿yta dla celów obliczenia podatku rolnego na
rok podatkowy 2003.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.
§4

Na podstawie art. 6 ust. 6, ust. 9 pkt 1, art. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón.zm.) , art. 6a
ust. 5, ust. 8 pkt 1, ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. Nr 94, poz. 431
z 1993 r. z pón. zm.) art. 6 ust. 2, ust. 5 pkt 1, ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (t.j.
Dz. U. Nr 200, poz. 1682/, art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza-informacja w sprawie podatku od nieruchomoci, deklaracja na podatek od nieruchomoci, informacja
w sprawie podatku rolnego, deklaracja na podatek rolny,
informacja w sprawie podatku lenego, deklaracja na
podatek leny ustalony treci¹ § 2 wzór formularza okrelony w za³¹czniku nr 2 otrzymuje brzmienie okrelone
za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski

3058
UCHWA£A Nr XV/93/2003
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwa³y Nr II/10/
2002 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzoru formularza-informacja
w sprawie podatku od nieruchomoci, deklaracja na podatek od nieruchomoci, informacja w sprawie podatku rolnego, deklaracja na podatek rolny, informacja
w sprawie podatku lenego, deklaracja na podatek leny.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J.A. Beme

3059
UCHWA£A Nr XV/94/2003
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta na terenie miasta
i gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1591 ze zm.) , art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. z 1993 r. Dz. U.
Nr 94, poz. 431 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:

* Za³¹cznika Nr 2 nie publikuje siê.
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§1

§6

Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta na obszarze miasta i gminy Debrzno do wysokoci 33,00 z³ za 1q.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie poczynaj¹c od roku podatkowego 2004.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§7
Traci moc uchwa³a Nr II/13/2002 z 11 grudnia 2002 r.

§3

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J.A. Beme

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie poczynaj¹c od roku podatkowego 2004.
§4
Traci moc uchwa³a Nr II/14/2002 z 11 grudnia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. A. Beme

3060
UCHWA£A Nr XV/95/2003
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psów oraz
sposobu jego poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.,
poz. 1591 z pón. zm.), art. 13 i 14 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.) , pkt 4 obwieszczenia
Ministra Finansów z 31 padziernika 2003 r. (M.P. Nr 51,
poz. 804), art. 47 § 4a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psa w
wysokoci 26,00 z³.
§2
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawek okrelonych w § 1, je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po
dniu 30 czerwca lub by³a w posiadaniu psa do 30 czerwca roku podatkowego.
§3
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
dnia 31 maja lub w ci¹gu dwóch tygodni od dnia wejcia
w posiadanie psa.
§4
1. Zarz¹dza siê pobór podatku w drodze inkasa.
2. Poboru podatku dokonuje siê na drukach stosowanych
do przyjmowania wp³at gotówkowych.
3. Inkasenci podatku powinni dokonywaæ rozliczenia
wp³ywów z bud¿etem miasta w terminie do 10-dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, którego rozliczenie dotyczy.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.

3061
UCHWA£A Nr XV/96/2003
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 4 grudnia 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. Nr 142 z 2001 r.
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) , obwieszczenia Ministra Finansów z 20 padziernika 2003 r.
(Dziennik Urzêdowy Ministra Finansów Nr 15, poz. 83)
oraz pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z 31 padziernika 2003 r. (M.P. Nr 51, poz. 804) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
rodków transportowych.
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.
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 przystosowane 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 przystosowane 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 lub 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 lub 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
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§2

§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Traci moc uchwa³a Nr II/9/2002 z 11 grudnia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. A. Beme

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XV/96/2003
Rady Miejskie Debrzno
z dnia 4 grudnia 2003 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ OD 3,5 TONY DO PONI¯EJ 12 TON.
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
od

do

3,5
powy¿ej 5,5
powy¿ej 9

5,5 w³¹cznie
do 9 w³¹cznie
poni¿ej 12 ton

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane do 1990 r.
wyprodukowane po 1990 r.
w³¹cznie
413
362
548
517
744
724
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XV/96/2003
Rady Miejskie Debrzno
z dnia 4 grudnia 2003 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯EJ 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
wyprodukowane do
1990 r. w³¹cznie

wyprodukowane do
1990 r. w³¹cznie

wyprodukowane
po 1990 r.

865
875
885
1.260

855
865
875
1.252

1.207
1.257
1.308
1.358
1.580
1.580

1.157
1.207
1.257
1.308
1.577
1.577

1.509
1.610
1.911
2.452,80
2.452,80

1.459
1.509
1.811
2.452,80
2.452,80

12
13
14
15

13
14
15

855
865
875
885

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

1.157
1.207
1.258
1.308
1.408
1.408

12
25
27
29
31

25
27
29
31

1.408
1.509
1.610
1.700
1.700

wyprodukowane po
1990 r.
DWIE OSIE
805
815
825
835
TRZY OSIE
1.107
1.157
1.207
1.207
1.308
1.308
CZTERY OSIE I WIÊCEJ
1.358
1.459
1.509
1.655
1.655

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

poni¿ej 12

3,5

728,00

750,00
Dziennik Urzêdowy
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XV/96/2003
Rady Miejskie Debrzno
z dnia 4 grudnia 2003 r.
STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH
DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U
POJAZDÓW OD 3,5 TONY I PONI¯EJ 12 TON
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
Od

do

3,5

poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane do 1990 r.
wyprodukowane po 1990 r.
w³¹cznie
827
776

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XV/96/2003
Rady Miejskie Debrzno
z dnia 4 grudnia 2003 r.
STAWKI PODATKU DLA CI¥GNKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH
DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U
POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów: ci¹gnik
siod³owy + naczepa, ci¹gnik
balastowy + przyczepa (w tonach)

nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
inne systemy zawieszania osi jezdnych
uznanym za równowa¿ne
wyprodukowane
wyprodukowane wyprodukowane
wyprodukowane
do 1990 r.
do 1990 r.
po 1990 r.
po 1990 r.
w³¹cznie
w³¹cznie
DWIE OSIE
1.006
956
1.107
1.056
1.107
1.056
1.207
1.107
1.207
1.157
1.308
1.207
1.500
1.415
1.937,76
1.937,76
TRZY OSIE
1.260
1.250
1.750
1.730
1.750
1.730
2.548,65
2.548,65
Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XV/96/2003
Rady Miejskie Debrzno
z dnia 4 grudnia 2003 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE
Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ 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 z³otych)
Wyprodukowane do 1990 r.
w³¹cznie
207

wyprodukowane po 1990 r.
155

12
38

964,00
1071,00

38
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Województwa Pomorskiego

1071,00
1285,00

Poz. 3061, 3062
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Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XV/96/2003
Rady Miejskie Debrzno
z dnia 4 grudnia 2003 r.
STAWKI PODATKU OD PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów: naczepa
(przyczepa + pojazd silnikowy
- w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
inne systemy zawieszania osi jezdnych
uznanym za równowa¿ne
wyprodukowane
wyprodukowane
wyprodukowane
wyprodukowane
do 1990 r.
do 1990 r.
po 1990 r.
po 1990 r.
w³¹cznie
w³¹cznie
JEDNA O
101
80
201
151
180
178
322
320
322
320
565
562

nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

215
615
852
1.152

12
38

38

680
945

DWIE OSIE
212
614
850
1.150

312
852
1.295
1.702

310
850
1.292
1.700

677
943

950
1.282

943
1.281

TRZY OSIE

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XV/96/2003
Rady Miejskie Debrzno
z dnia 4 grudnia 2003 r.
STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW
0 r.

Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
Liczba miejsc
mniej ni¿
równej lub wy¿szej
30
30

3062
UCHWA£A Nr XV/97/2003
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie 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. Nr 142 z 2001 r.
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm., pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z 31 padziernika 2003 r.
(M.P. Nr 51, poz. 804) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od nieruchomoci.
1. Od budynków lub ich czêci:

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane do 1990 r.
wyprodukowane po 1990 r.
w³¹cznie
724
672
1.500
1.448
a) mieszkalnych  0,42 z³ (od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej),
b) mieszkalnych ogrzewanych ekologicznie (tj.opa³em:
gaz propan-butan, olej opa³owy) z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  0,32 z³ od (od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej),
c) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  11,39
z³ (od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej),
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
 7,98 z³ (od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej),
e) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,49 z³
(od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej),
f) pozosta³ych  4,56 z³ (od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej),
w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoci po¿ytku publicznego  przez organizacje
po¿ytku publicznego 4,56 z³.
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Poz. 2062, 3063, 3064, 3065

2. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
3. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,52 z³ (od 1 m2 powierzchni),
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,41 z³ (od 1 ha powierzchni),
c) pozosta³ych  0,09 z³ (od 1 m2 powierzchni)
w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego  0,09 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Budynki i grunty s³u¿¹ce zabezpieczeniu ochrony przeciwpo¿arowej.
§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 i obowi¹zuje od roku podatkowego 2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J.A. Beme

§2
Od budynków i gruntów z wyj¹tkiem zajmowanych na
dzia³alnoæ gospodarcz¹ je¿eli wy³¹cznym ród³em utrzymania podatnika i jego ma³¿onka jest emerytura lub renta roczna stawka podatku od nieruchomoci wynosi:
a) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,27 z³
(od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej),
b) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  2,91 z³
(od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej),
c) od pozosta³ych gruntów  0,07 z³ (od 1 m2 powierzchni).
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr II/12/2002 z 11 grudnia 2002 r.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie poczynaj¹c od roku podatkowego 2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J.A. Beme

3063
UCHWA£A Nr XV/98/2003
Rady Miejskiej w Debrznie
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 (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.,
poz. 1591 z pón. zm.) , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r.Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:

3064
UCHWA£A Nr XV/99/2003
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLII/254/2001 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie
ustalenia op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U.
Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z pón. zm.) i art. 15 ust. 1 oraz
art. 19 pkt 1 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.) Rada Miejska uchwal, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XLII/254/2001 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia op³aty
targowej, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
I. Treæ ust. 1 lit. apkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) od straganu sk³adanego  do 3 mb  cena 17,00 z³,
od 3 mb do 6 mb  cena 20,00 z³, powy¿ej 6 mb 
cena 22,00 z³.
II.W ust. 1 lit. apkt 7 skrela siê.
III.Treæ w ust. 1 lit. a pkt 8 oznacza siê jako pkt 7.
§2
Zasady op³at okrelone w § 1 wchodz¹ w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 roku.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J.A. Beme

§1
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. Budynki,budowle i grunty lub ich czêci bêd¹ce we
w³adaniu jednostek i zak³adów bud¿etowych gminy za
wyj¹tkiem:
a) wynajmowanych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
b) wynajmowanych na potrzeby mieszkalno-bytowe lokatorów.

3065
UCHWA£A Nr XII/110/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia redniej ceny ¿yta przyjmowanej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 3065, 2066, 3067
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jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze
gminy Cedry Wielkie na rok podatkowy 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art 41 ust. 1 z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.
Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê na obszarze gminy Cedry Wielkie redni¹
cenê skupu 1q ¿yta okrelon¹ w Komunikacie Presesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika
2003 r. (Mon. Pol. Nr 49, poz. 771) z kwoty 34,57 z³ za 1q
do kwoty 33,32 z³ za 1q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cedry Wielkie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

3066
UCHWA£A Nr XII/111/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2003 r.

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,48
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego:
 za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, które s¹ w u¿ytkowaniu osób fizycznych  3,04 z³,
 za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, które s¹ w u¿ytkowaniu osób prawnych  3,91 z³,
3) od budowli  2% ich wartoci okrelanej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budowle, budynki i grunty bêd¹ce w administracji Urzêdu Gminy w Cedrach Wielkich, z wyj¹tkiem mieszkañ
i budynków gospodarczych w tych budynkach u¿ytkowanych przez osoby fizyczne.
2) budynki lub ich czêci zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ rozpoczêt¹ na terenie gminy przy zatrudnieniu
co najmniej 3 osób:
a) w pierwszym roku dzia³alnoci  50% podatku,
b) w drugim roku dzia³alnoci  25% podatku.
3) nieruchomoci zajête na cele mieszkalne przez duchownych ró¿nych wyznañ religijnych
§3
Podatek od nieruchomoci podlega w zakresie nieuregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ w³aciwym przepisom,
zw³aszcza powo³anej ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§4

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci
w gminie Cedry Wielkie.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cedry Wielkie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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 art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§5

§1
Stawkê podatku ustala siê w wysokoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,56 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,40 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  0,47 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
 14,09 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  4,34 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

Traci moc Uchwa³a Nr II/12/02 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomoci w gminie Cedry Wielkie.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

3067
UCHWA£A Nr XII/116/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportu na terenie gminy Cedry Wielkie na
2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.) oraz art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 3067
§1

Wysokoæ stawek podatku od rodków transportu 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.
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 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. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego 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. 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 autobusów wg za³¹cznika Nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr II/15/02 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportu na terenie
gminy Cedry Wielkie na 2003 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XII/116/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 t do poni¿ej 12 t
Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
od
Do
1
2
3,5
5,5 w³¹cznie
powy¿ej 5,5
9 w³¹cznie
powy¿ej 9
poni¿ej 12

stawka podatku w
wyprodukowane po 1990 r. wyprodukowane do 1990 r.
3
4
514,00
536,00
536,00
600,00
696,00
750,00
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XII/116/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2003 r.

Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 12 t do poni¿ej 32 t
Stawka podatku w z³
o jezdna (jezdne)
z zawieszeniem
inne systemy
pneumatycznym
zawieszenia osi
lub uznanym
jezdnych
za równowa¿ne
3
4

Liczba osi i dopuszczalna masa w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17

17
19

Dwie osie
857,00
964,00
1178,00
1285,00

910,00
1071,00
1285,00
1393,00

1178,00
1393,00

1285,00
1500,00

Trzy osie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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19
21
23
25

21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

1607,00
1714,00
1821,00
1982,00

1660,00
1821,00
1982,00
2089,00

1714,00
1821,00
1928,00
2035,00
2142,00

1821,00
1982,00
2142,00
2303,00
2410,00

Cztery osie i wiêcej

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XII/116./03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t i poni¿ej 12 t
Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
od

do

1
3,5

2
poni¿ej 12

stawka podatku w z³
wyprodukowane po 1990 r.
3
728,00

wyprodukowane do 1990 r.
4
750,00
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XII/116./03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2003 r.

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

mniej ni¿

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku w z³
o jezdna (jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
3
dwie osie
1178,00
1607,00
1714,00
1821,00
trzy osie
1714,00
2142,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1285,00
1660,00
1767,00
1896,00
1820,00
2367,00
Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XII/116./03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2003 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7,0 t i poni¿ej 12 t
Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów: naczepa
stawka podatku (w z³otych)
lub przyczepa + pojazd silnikowy w tonach
od
do
wyprodukowane po 1990 r. wyprodukowane do 1990 r.
1
2
3
4
7
8
150,00
171,00
8
10
171,00
193,00
10
12
193,00
214,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 7565 

Poz. 3067, 3068

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XII/116./03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 t.
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

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku w z³
o jezdna (jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznznym za
równowa¿ne
3
jedna o
236,00
321,00
428,00
dwie osie
321,00
750,00
1071,00
1393,00
trzy osie
964,00
1071,00

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
4
257,00
343,00
525,00
428,00
793,00
1200,00
1585,00
1071,00
1285,00

Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XII/116./03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
Stawki podatku dla autobusów
Liczba miejsc
od
1
16
30

do
2
15
19
i powy¿ej

3068
UCHWA£A Nr XII/117/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania
psów w gminie Cedry Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pón. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Dla mieszkañców posiadaj¹cych indywidualne gospodarstwa rolne oraz osób zatrudnionych jako dozorcy ustala siê stawkê roczn¹ podatku od posiadania
psów w wysokoci 19,80 z³ od trzeciego i od ka¿dego
nastêpnego psa.
2. Dla pozosta³ych mieszkañców ustala siê stawkê rocz-

stawka podatku w
wyprodukowane po 1990 r. wyprodukowane do 1990 r.
3
4
428,00
536,00
536,00
750,00
1.285,00
1.457,00
na podatku od posiadania psów w wysokoci:
a) 19,80 z³ od pierwszego posiadanego psa,
b) 22,60 z³ od drugiego posiadanego psa,
c) 28,210 z³ od ka¿dego nastêpnego posiadanego psa.
3. Zwalnia siê emerytów i rencistów oraz w³acicieli budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych nie bêd¹cych
rolnikami z p³atnoci podatku od posiadania pierwszego psa a za nastêpne odp³atnoæ wynosi jak w punkcie 2.
4. Podatek jest p³atny z góry bez wezwania w terminie do
15 maja 2004 r.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cedry Wielkie.
§3
Traci moc uchwa³a Nr II/14/02 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od posiadania psów w gminie Cedry Wielkie.
§4
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Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

3069
Uchwa³a Nr XII/119/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie uchylenia Uchwa³y Nr XXI/176/2000 Rady
Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za wykonanie czynnoci urzêdowych na terenie gminy Cedry Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pón.zm.) oraz
art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 z pón.zm.) Rada Gminy Cedry Wielkie uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchyla siê Uchwa³ê Nr XXI/176/2000 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za wykonanie czynnoci
urzêdowych na terenie gminy Cedry Wielkie.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

3070
UCHWA£A Nr XII/120/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z pón. zm.),
art. 18 i art. 19 pkt 1d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84 z pón. zm.), oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) Rada Gminy Cedry
Wielkie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za wykonanie nastêpuj¹cych czynnoci urzêdowych:
1) za wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego:
1.1.dotycz¹cego terenów upraw rolniczych 40,00 z³,
1.2.dotycz¹cego pozosta³ych terenów, za ka¿d¹ kartê
terenu, lub za ka¿dy teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu  60,00 z³,
2) za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

Poz. 3068, 3069, 3070, 3071

go, za ka¿d¹ stronê tekstu studium lub za ka¿d¹ kopiê
rysunku na kartce w formacie A3  1,00 z³.
§2
Obowi¹zek zap³aty op³aty administracyjnej z tytu³u
okrelonego w § 1 powstaje z chwil¹ wyst¹pienia z wnioskiem o wykonanie czynnoci urzêdowej.
§3
Op³atê administracyjn¹ za wydanie wypisu i wyrysu
nale¿y uiciæ w kasie urzêdu lub na rachunek bankowy
gminy.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cedry Wielkie
§5
Traci moc uchwa³a Nr XI/78/95 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 28 czerwca 1995 r. w sprawie wprowadzenia
op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Ko³odziejek

3071
UCHWA£A Nr X/57/03
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.) 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.
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 oraz z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680) oraz Komunikatu Prezesa G.U.S z dnia 17 padziernika 2003 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za
okres pierwszych trzech kwarta³ów 2003 r. (M.P. Nr 49,
poz. 771) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿yæ redni¹ cenê skupu ¿yta dla celów ustalenia
podatku rolnego na terenie gminy, okrelon¹ w Komunikacie Prezesa G.U.S z dnia 17 padziernika 2003 r. z kwoty 34,57 z³ do kwoty 32,00 z³ za 1 q.
§2
Wykonanie uchwa³y zleciæ Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
§4
Traci moc uchwa³a Nr II/11/2002 Rady Gminy w Lipni-
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cy z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie obni¿enia redniej
ceny ¿yta dla celów podatku rolnego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Reszka

3072
UCHWA£A Nr VIII/67/2003
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 13 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zak³adów gastronomicznych i zak³adów us³ugowych na terenie gminy Tuchomie.
Na podstawie art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks Pracy (Dz.U.
Nr 24, poz. 142; zm. z 1990 r. Nr 34, poz. 198) oraz art. 40
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 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Tuchomie
uchwala co nastêpuje:
§1
Przez u¿yte okrelenia:
1) placówki handlu detalicznego - nale¿y rozumieæ sklepy i punkty sprzeda¿y drobnodetalicznej, (kioski, stragany),
2) zak³ady gastronomiczne - nale¿y rozumieæ wszelkiego
rodzaju zak³ady i punkty gastronomicznej sieci otwartej wraz z ogródkami i balkonami,
3) zak³ady us³ugowe - nale¿y rozumieæ zak³ady wiadcz¹ce us³ugi bytowe dla ludnoci, w tym równie¿ punkty
przyjêæ zamówieñ.
§2
1. Okrela siê nastêpuj¹ce godziny otwierania oraz zamykania na terenie gminy placówek handlu detalicznego,
zak³adów gastronomicznych oraz zak³adów us³ugowych dla ludnoci, z zastrze¿eniem ust. 2, 3 i 4:
1) w placówkach handlu detalicznego od godz. 600 do
godz. 2200,
Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
od
do
3,5
5,5 w³¹cznie
powy¿ej 5,5
do 9 w³¹cznie
powy¿ej 9
poni¿ej 12

2) w zak³adach gastronomicznych od godz. 600 do godz.
2400,
3) w zak³adach us³ugowych dla ludnoci bez ograniczeñ.
2. Ograniczenie godzin otwarcia placówek, okrelonych
w ust. 1, nie dotyczy stacji paliw, w których funkcjonuj¹ placówki handlowe lub gastronomiczne.
3. Godzinê zamykania placówek handlu detalicznego i zak³adów gastronomicznych, w których prowadzone s¹
zabawy taneczne i dyskoteki, okrela siê na godzinê
400 dnia nastêpnego.
4. Ogródki i balkony przy zak³adach gastronomicznych
mog¹ byæ czynne od godz. 600 do godz. 2200.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Szultk

3073
UCHWA£A Nr IX/48/2003
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia rocznych 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 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy
w Konarzynach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki od rodków transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 ton i poni¿ej 12 ton:
Stawka podatku w z³
Wyprodukowane do 1990 r. Wyprodukowane po 1990 r.
600
550
800
750
850
800

2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
Dopuszczalna masa
ca³kowita
Nie
mniej ni¿

Mniej ni¿

12

18

15

26

23

32

Stawka podatku w z³
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 r.
po 1990 r.
Dwie osie
1000
950
Trzy osie
1050
1050
Cztery osie i wiêcej
1050
1050

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Wyprodukowane
do 1990 r.

Wyprodukowane
po 1990 r.

1000

950

1050

1050

1050

1050
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3. Od ci¹gników siod³owych balastowych 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
od

do

3,5

Poni¿ej 12

Stawka podatku w z³
Wyprodukowane
Wyprodukowane
po 1990 r.
do 1990 r.
1050
950

4. Od 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)
Nie mniej
ni¿

Mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku w z³

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
za równowa¿ne
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 r.
po 1990 r.
Dwie osie
1.450
1.250
1.550
1.450
1.700
1.650
1.820
1.750
Trzy osie
1.950
1.850
2.050
1.950

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Wyprodukowane
do 1990 r.

Wyprodukowane
po 1990 r.

1.570
1.770
1.780
1.820

1.550
1.750
1.760
1.760

1.970
2.260

1.940
2.257

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 wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:
Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w z³

od

do

Wyprodukowane
do 1990 r.

Wyprodukowane
po 1990 r.

7

poni¿ej 12

275

220

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

Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
18
25

18
25

12

28

Stawka podatku w z³
O jedna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
Wyproduk
Wyprodukowane
owane
po 1990 r.
do 1990 r.
Jedna o
800
750
810
760
820
770
Dwie osie
850
800

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Wyprodukowane
do 1990 r.

Wyprodukowane
po 1990 r.

850
860
870

800
810
920

900

810
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28
33
38

33
38

950
1.050
1.250

12
38

38

1.350
1.450

900
1.000
1.200
Trzy osie lub wiêcej
1.300
1.400

1.000
1.100
1.300

910
1.010
1.210

1.450
1.550

1.350
1.450

7. Liczba autobusów:

Liczba miejsc
Mniej ni¿ 30

Stawka podatku w z³
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 r.
po 1990 r.
800
750

Równej 30 lub wiêcej

§2
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
pojazdy ochotniczych stra¿y po¿arnych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
§4

1.000

950

trzech kwarta³ów 2003 r. dla celów obliczania podatku
rolnego na rok 2004 z kwoty 34,57 z³ do kwoty 30,00 z³ za
1 q.
§2
Ustala siê stawkê podatku dla 1 ha przeliczeniowego
w gospodarstwie rolnym w kwocie 75,00 z³.
§3

Traci moc uchwa³a Nr XXIV/155/2001 Rady Gminy
w Konarzynach z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od rodków transportowych.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Warsiñski

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr III/9/2002 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia
redniej ceny skupu ¿yta dla celów obliczenia podatku
rolnego na rok 2003.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Warsiñski

3074
UCHWA£A Nr IX/49/2003
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, zm. Nr 62 poz. 558, zm. Nr 113 poz. 984) oraz
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z 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 oraz z 2002 r. Nr 200 poz. 1680) oraz Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia
17 padziernika 2003 r. w sprawie redniej ceny skupu
¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów (M. P Nr 49
poz. 771) Rada Gminy w Konarzynach uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿yæ redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych

3075
UCHWA£A Nr XI/101/2003
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci na terenie gminy Lubichowo
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada
Gminy Lubichowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci nie zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, nastêpuj¹co:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,51 z³.
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2. Od budynków letniskowych lub ich czêci od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,82 z³.
3. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci:
a) wybudowanych dla celów produkcyjnych, us³ugowych lub magazynowych zgodnie z przeznaczeniem
okrelonym w pozwoleniu na ich budowê od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  5,82 z³,
b) zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  5,82 z³,
c) innych, nie wymienionych pod liter¹ a i b od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  3,20 z³.
4. Od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) letniskowych  0,17 z³,
b) zajêtych pod drogami, innymi ni¿ publiczne  0,02 z³,
c) zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,16 z³,
d) pozosta³ych  0,16 z³.
5. Od gruntów pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni  3,41 z³.
§2
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, nastêpuj¹co:
1. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie:
a) handlu i gastronomii od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 16,20 z³,
b) na prowadzenie orodków wczasowych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 15,50 z³,
c) w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 8,11 z³,
d) udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej: 3,49 z³,
e) pozosta³ej dzia³alnoci gospodarczej: od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 14,65 z³.
2. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej przez podmioty gospodarcze, w których nast¹pi³ wzrost zatrudnienia o pracowników pe³nozatrudnionych i niepe³nozatrudnionych w
przeliczeniu na pe³ne etaty na okres co najmniej do
koñca roku 2004:
a) w zakresie handlu i gastronomii:
 od 1 do 3 etatów lub rozpoczynaj¹cy dzia³alnoæ
gospodarcz¹  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
12,00 z³,
 od 4 do 5 etatów  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 10,40 z³,
 od powy¿ej 5 etatów  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 8,00 z³,
b) w zakresie rzemios³a i zak³adów us³ugowych, za wyj¹tkiem orodków wczasowych:
 od 1 do 3 etatów lub rozpoczynaj¹cy dzia³alnoæ
gospodarcz¹  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
11,00 z³,
 od 4 do 5 etatów  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 10,00 z³,
 powy¿ej 5 etatów  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 7,50 z³.
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.

4. Od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,56 z³.
5. Od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
a) w zakresie handlu i gastronomii zajête przez podmioty gospodarcze, w których nast¹pi³ wzrost zatrudnienia o pracowników pe³nozatrudnionych
i niepe³nozatrudnionych w przeliczeniu na pe³ne etaty na okres co najmniej do koñca roku 2004:
 od 1 do 3 etatów lub rozpoczynaj¹cy dzia³alnoæ
gospodarcz¹: 0,45 z³,
 od 4 do 5 etatów: 0,42 z³,
 powy¿ej 5 etatów: 0,36 z³,
b) w zakresie rzemios³a i zak³adów us³ugowych, za wyj¹tkiem orodków wczasowych, zajête przez podmioty gospodarcze, w których nast¹pi³ wzrost zatrudnienia o pracowników pe³nozatrudnionych i niepe³nozatrudnionych w przeliczeniu na pe³ne etaty na
okres co najmniej do koñca roku 2004:
 od 1 do 3 etatów lub rozpoczynaj¹cy dzia³alnoæ
gospodarcz¹: 0,42 z³,
 od 4 do 5 etatów: 0,36 z³,
 powy¿ej 5 etatów: 0,28 z³.
§3
Na terenie gminy Lubichowo zwalnia siê od podatku
od nieruchomoci:
1) budynki i budowle s³u¿¹ce do odprowadzania
i oczyszczania cieków oraz zajête pod nie grunty;
2) budynki i budowle i zajête pod nie grunty na obszarze wysypisk mieci, dopuszczonych do u¿ytku publicznego;
3) budynki, budowle i urz¹dzenia zwi¹zane z zaopatrzeniem w wodê mieszkañców oraz zajête pod nie grunty;
4) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia dzia³alnoci w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej;
5) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia dzia³alnoci w zakresie upowszechniania
kultury.
§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
C. Cichocki

3076
UCHWA£A Nr XI/102/2003
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 5 grudnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia wysokoci,
sposobu poboru, terminów p³atnoci op³aty miejscowej w miejscowociach Ocypel i Szteklin.
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Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r., Nr 9, poz. 84) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Lubichowo uchwala, co nastêpuje:

2. W przypadku niecierpi¹cym zw³oki op³ata mo¿e byæ
uiszczona w terminie póniejszym, jednak¿e nie póniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty dokonania czynnoci.

§1

§4

W uchwale Nr VI/53/95 Rady Gminy w Lubichowie z
dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie ustalenia wysokoci,
sposobu poboru i terminów p³atnoci op³aty miejscowej
w miejscowociach Ocypel i Szteklin wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
 w § 1 pkt 1 wyrazy 0,80 z³ zastêpuje siê wyrazami
0,85 z³,
 pkt 2 wyrazy 1,60 z³ zastêpuje siê wyrazami 1,61 z³.

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.

§2
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
C. Cichocki

3077
UCHWA£A Nr XI/103/2003
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 ze zm.) Rada Gminy Lubichowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹:
1. Za sporz¹dzenie testamentu, zgodnie z treci¹ art. 951
kc, przez Wójta Gminy lub przez Sekretarza Gminy w
Lubichowie w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) 180,00 z³  za sporz¹dzenie testamentu w siedzibie
Urzêdu Gminy,
b) 190,00 z³  za sporz¹dzenie testamentu w miejscu
zamieszkania testatora lub innym miejscu poza siedzib¹ Urzêdu Gminy.
2. Za czynnoci urzêdowe w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) 65,00 z³  za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) 65,00  za wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
c) 70,00 z³  za wydanie postanowienia o zgodnoci
wstêpnego podzia³u nieruchomoci z planem zagospodarowania przestrzennego gminy,
d) 100,00 z³  za uzgodnienie wjazdu na drogê gminn¹.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
C. Cichocki

3078
UCHWA£A Nr XI/105/2003
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
posiadania psów, terminu jego p³atnoci i sposobu poboru na terenie gminy Lubichowo.
Na podstawie 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 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.) Rada Gminy
Lubichowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów na terenie gminy Lubichowo w kwocie:
1) od pierwszego posiadanego psa rocznie  22,00 z³,
2) od drugiego posiadanego psa rocznie  37,00 z³,
3) od trzeciego i ka¿dego nastêpnego psa rocznie 
37,00 z³.
§2
Podatek od posiadania psów jest p³atny z góry bez
wezwania do dnia 30 czerwca ka¿dego roku.
§3
Podatek za psa w przypadku zbycia w I pó³roczu nale¿y wp³aciæ w wysokoci po³owy stawki nale¿nego podatku rocznego.
§4
Podatek za psa pobiera siê w wysokoci po³owy stawki je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ po dniu 30 czerwca danego roku.
§5
Rejestracjê psów oraz obliczanie i pobór podatku od
ich posiadania w gminie Lubichowo prowadz¹ w³aciwi
so³tysi i im podatnicy wp³acaj¹ podatek bez wezwania w
terminie okrelonym w § 2.

§2

§6

1. Op³ata, o której mowa w § 1 jest uiszczana w momencie sk³adania wniosku o wykonanie powy¿szych czynnoci w BS Lubichowo na konto Urzêdu Gminy.

Za inkasowanie podatku od posiadania psów so³tysi
otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 10%
kwoty zainkasowanej z tytu³u tego podatku.
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§7
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
C. Cichocki

3079
UCHWA£A Nr XI/106/2003
Rady Gminy w Lubichowie
z dnia 5 grudnia 2003 r.

3. Za inkasowanie op³aty targowej inkasenci otrzymuj¹
wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 25% kwoty
zainkasowanej z tytu³u tych op³at.
§3
Traci moc uchwa³a Nr II/29/2002 Rady Gminy w Lubichowie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
stawek op³aty targowej oraz unormowanie niektórych
spraw dotycz¹cych tych wiadczeñ
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
podlega og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy
2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
C. Cichocki

w sprawie okrelenia stawek op³aty targowej oraz unormowania niektórych spraw dotycz¹cych tej op³aty.
Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawka dzienna op³aty targowej na terenie gminy Lubichowo oraz na targowisku gminnym w Lubichowie
wynosi:
I. ARTYKU£Y ROLNO  SPO¯YWCZE
1. Od sprzeda¿y dokonywanej:
a) z samochodu dostawczego lub ciê¿arowego  22,00 z³
dziennie,
b) z samochodu osobowego  17,00 z³ dziennie.
2. Z lady sprzeda¿nej oraz zajmowania powierzchni gruntu do 5 metrów kwadratowych  12,00 z³ dziennie.
3. Zajmowania powierzchni gruntu powy¿ej 5 metrów
kwadratowych  19,00 z³ dziennie.
4. Od sprzeda¿y obnonej tj. dokonywanej z wózka, z rêki, z kosza, z wiadra i roweru  4,00 z³ dziennie.
II. ARTYKU£Y INNE NI¯ ROLNO  SPO¯YWCZE
1. Od sprzeda¿y dokonywanej
a) z samochodu dostawczego lub ciê¿arowego  37,00 z³
dziennie,
b) z samochodu osobowego  27,00 z³ dziennie.
2. Z lady sprzeda¿nej oraz zajmowania powierzchni gruntu do 5 metrów kwadratowych  20,00 z³ dziennie.
3. Zajmowania powierzchni gruntu powy¿ej 5 metrów
kwadratowych  38,00 z³ dziennie.
4. Od sprzeda¿y obnonej tj. dokonywanej z wózka, z rêki, z kosza, z wiadra i roweru  10,00 z³ dziennie.
§2
1. Op³atê targow¹ na terenie gminy oraz na targowisku
gminnym pobiera siê dziennie  wed³ug stawek okrelonych w § 1 od osób fizycznych i osób prawnych
dokonuj¹cych sprzeda¿y obwonej na obszarze gminy
2. Op³atê targow¹ pobieraj¹ inkasenci  uprawnieni do
poboru tej op³aty, którzy z chwil¹ jej pobrania wydaj¹
odpowiednie pokwitowanie uiszczaj¹cemu op³atê.

3080
UCHWA£A Nr XI/107/2003
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy
Lubichowo uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony
555 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton
960 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1215 z³
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton  zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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 tony do 5,5 tony
1215 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton
1315 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1420 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 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  zgodnie
z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y
5) od przyczep i naczep, o którym mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie
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z pojazdem silnikowym, posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton: 505 z³.
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym, posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ 12 ton  zgodnie
z za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej uchwa³y.
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o liczbie miejsc
do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1400 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1500 z³
2. Stawki dla rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych okrela siê w wysokoci:
1) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 1:
I. lit. a)  505 z³,
II. lit. b)  910 z³,
III. lit. c)  1110 z³,
2) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 3:
I.lit. a)  1160 z³,
II. lit. b)  1265 z³,
III.lit. c)  1365 z³,
3) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 5:  465 z³,
4) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 7:
I. lit. a)  1300 z³,
II. lit. b)  1400 z³.
3. Stawki dla rodków transportowych wyposa¿onych w
katalizator okrela siê w wysokoci:
a) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 1:
I. lit. a)  525 z³,
II. lit. b)  920 z³,
III.lit. c)  1160 z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 3:

I. lit. a)  1150 z³,
II. lit. b)  1255 z³,
III.lit. c)  1345 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 5:  480 z³,
d) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 7:
I. lit. a)  1330 z³,
II. lit. b)  1425 z³,
e) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 2
pkt 1:
I. lit. a)  480 z³,
II. lit. b)  850 z³,
III.lit. c)  970 z³,
f) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 2
pkt 2:
I. lit. a)  1110 z³,
II. lit. b)  1215 z³,
III.lit. c)  1295 z³,
g) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 2
pkt 3:  440 z³,
h) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 2
pkt 4:
I. lit. a)  1235 z³,
II. lit. b)  1330 z³.
§2
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
pojazdy wykorzystywane wy³¹cznie do przewozu uczniów
do szkó³ w gminie
§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 i ma zastosowanie na rok podatkowy 2004
oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
C. Cichocki
Za³¹czniki 1-3
do Uchwa³y Nr XI/107/2003
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 5 grudnia 2003 r.

Za³¹cznik Nr 1
Stawki podatku dla pojazdów okrelonych w art. 8 pkt 2 ustawy  od samochodu ciê¿arowego
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
15

15

12
25

25

12
31

31

Stawka podatku w z³otych
O jezdna (osie jezdne) z zawieszaniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
3
Dwie osie
2000,00
2050,00
Trzy osie
2100,00
2150,00
Cztery osie i wiêcej
2200,00
2250,00

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
2250,00
2300,00
2320,00
2350,00
2452,80
2452,80
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Za³¹cznik Nr 2
Stawki podatku dla pojazdów okrelonych w art. 8 pkt 4 ustawy  od ci¹gnika siod³owego i balastowego
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
36

31
36

12
36

36

Stawka podatku w z³otych

O jezdna (osie jezdne) z zawieszaniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
3
Dwie osie
1650,00
1700,00
1750,00
Trzy osie
1800,00
1850,00

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1800,00
1937,76
2220,00
1830,00
2548,65

Za³¹cznik Nr 3
Stawki podatku dla pojazdów okrelonych w art. 8 pkt 6 ustawy  od przyczep i naczep
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa/
przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
36

36

12
36

36

12
36

36

Stawka podatku w z³otych
O jezdna (osie jezdne) z zawieszaniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
3
Jedna o
1050,00
1100,00
Dwie osie
1150,00
1200,00
Cztery osie i wiêcej
1250,00
1300,00

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1150,00
1400,00
1440,00
1700,00
1447,00
1750,00

3081

§2

UCHWA£A Nr XI/108/2003
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 5 grudnia 2003 r.

1. Dzier¿awców i najemców wy³ania siê w drodze przetargu, z zastrze¿eniem ust. 2
2. Postanowienia ust. 1 nie musz¹ mieæ zastosowania do
lokali przekazywanych:
1) na potrzeby instytucji publicznych potrzebnych na
terenie gminy jak:
gabinety lekarskie i dentystyczne, banki, placówki
pocztowe i telekomunikacyjne itp.,
2) na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych.
3. U¿ytkowników w drodze umów u¿yczenia Wójt Gminy
wy³ania bior¹c pod uwagê cel dzia³alnoci i jego znaczenie dla mieszkañców gminy.

w sprawie okrelenia zasad wydzier¿awiania, najmu lub
oddania w u¿yczenie lokali u¿ytkowych na terenie Gminy Lubichowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt9 lit. a, art. 40 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113.984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Upowa¿nia siê Wójta Gminy Lubichowo do przekazywania lokali u¿ytkowych gminy w dzier¿awê, najem lub
u¿yczenie na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, jednak nie d³u¿ej
ni¿ 10 lat, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Umowy na czas nieokrelony zawarte przed dniem
podjêcia uchwa³y mo¿na pozostawiæ zawarte na ten
czas.

§3
Wójt Gminy okrela sk³ad osobowy komisji, która przeprowadza przetarg zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami
ustalonymi w rozdziale IV ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r.
Nr 46,poz. 543 z pón. zm.).
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§4

W przypadku nie wy³onienia strony umowy w drugim
przetargu, nie ma obowi¹zku organizowania dalszych
przetargów a cenê ustala siê w drodze rokowañ.
§5
1. Zwrot przedmiotu umowy po jej wyganiêciu, potwierdzony protoko³em zdawczo  odbiorczym, skutkuje
zobowi¹zaniem do rozliczenia nak³adów dokonanych
w okresie trwania umowy, na które wczeniej Wójt
Gminy wyrazi³ pisemn¹ zgodê. Rozliczenie nastêpuje
poprzez zap³atê sumy odpowiadaj¹cej wartoci nak³adów w chwili zwrotu, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3
2. Nak³ady poczynione bez pisemnej zgody Wójta nie
podlegaj¹ rozliczeniu i winny byæ od³¹czone od przedmiotu umowy, o ile bêdzie to mo¿liwe, a przedmiot
umowy przywrócony do stanu poprzedniego.
3. Nak³ady obci¹¿aj¹ce gminê, a dokonane przez najemcê, u¿ytkownika lub dzier¿awcê winny byæ rozliczone
niezw³ocznie po ich dokonaniu i komisyjnym odbiorze
z udzia³em stron umowy w terminie 3 miesiêcy od daty
przed³o¿enia prawid³owo sporz¹dzonego rozliczenia.
4. Wójt Gminy ma obowi¹zek zastrzec w zawieranych
umowach mo¿liwoæ rozwi¹zania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadkach:
1) gdy nieruchomoæ wykorzystywana jest w sposób
niezgodny z przeznaczeniem okrelonym w umowie,
2) przeznaczenia nieruchomoci lub jej czêci do korzystania osobom trzecim bez zgody Wójta Gminy.
§6
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale
maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce w tej mierze przepisy
prawne.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
C. Cichocki

3082
UCHWA£A Nr XI/109/2003
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 5 grudnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia wzoru formularzy informacji i deklaracji dotycz¹ce podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego.
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 zmianani) Rada Gminy Lubichowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Za³¹cznik nr 2 do Uchwa³y Nr II/27/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wzoru formularzy informacji i deklaracji dotycz¹ce podatku od nieruchomoci,
podatku rolnego i podatku lenego otrzymuje brzmienie,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
* Za³¹czników nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§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 oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
C. Cichocki

3083
UCHWA£A Nr XIII/60/2003
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na rok 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,), oraz art. 10, art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych, (t.j.  Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.,
Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 96,
poz. 874), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 padziernika 2003 r. w sprawie stawek podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r. (Dz. Urzêdowy Ministra Finansów z 2003 r. Nr 15, poz. 83), Obwieszczenie 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 Gminy Nowa Karczma uchwala, co nastêpuje:
§1
I. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy
Nowa Karczma:
1. Od samochodu ciê¿arowego w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
520,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
920,00 z³
c) powy¿ej 9 ton
1.150,00 z³
2. Od samochodu ciê¿arowego w zale¿noci od liczby osi
i dopuszczalnej masy ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿
12 ton oraz bez wzglêdu na rodzaj zawieszenia:
z dwiema osiami
a) od 12 ton do 13 ton w³¹cznie
1.200,00 z³
b) powy¿ej 13 ton do 14 ton w³¹cznie
1.200,00 z³
c) powy¿ej 14 ton do 15 ton w³¹cznie
1.400,00 z³
d) powy¿ej 15 ton
1.400,00 z³
z trzema osiami:
a) od 12 ton do 17 ton w³¹cznie
1.200,00 z³
b) powy¿ej 17 ton do 19 ton w³¹cznie
1.200,00 z³
c) powy¿ej 19 ton do 21 ton w³¹cznie
1.200,00 z³
d) powy¿ej 21 ton do 23 ton w³¹cznie
1.600,00 z³
e) powy¿ej 23 ton do 25 ton w³¹cznie
1.850,00 z³
f) powy¿ej 25 ton
1.850,00 z³
z czterema osiami i wiêcej:
a) od 12 ton do 25 ton w³¹cznie
1.600,00 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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b) powy¿ej 25 ton do 27 ton w³¹cznie
1.850,00 z³
c) powy¿ej 27 ton do 29 ton w³¹cznie
1.850,00 z³
d) powy¿ej 29 ton do 31 w³¹cznie
2.452,80 z³
e) powy¿ej 31 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 od
3,5 i poni¿ej 12 ton  1.420,00 z³.
Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
w zale¿noci od liczby osi, bez wzglêdu na rodzaj zawieszenia:
z dwiema osiami:
a) od 12 ton do 18 ton w³¹cznie
1.500,00 z³
b) powy¿ej 18 ton do 25 ton w³¹cznie
1.500,00 z³
c) powy¿ej 25 ton do 31 ton w³¹cznie
1.750,00 z³
d) powy¿ej 31 ton
1.937,76 z³
z trzema osiami:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.723,00 z³
b) powy¿ej 36 ton do 40 ton w³¹cznie
1.723,00 z³
c) powy¿ej 40 ton
2.548,65 z³
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  260,00 z³.
Od przyczepy lub naczepy bez wzglêdu na rodzaj zawieszenia, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego w zale¿noci od liczby osi i dopuszczalnej masy
ca³kowitej:
z jedn¹ osi¹:
a) od 12 ton do 18 ton w³¹cznie
600,00 z³
b) powy¿ej 18 ton do 25 ton w³¹cznie
600,00 z³
c) powy¿ej 25 ton
900,00 z³
z dwiema osiami:
a) od 12 ton do 28 ton w³¹cznie
800,00 z³
b) powy¿ej 28 ton do 33 ton w³¹cznie
900,00 z³
c) powy¿ej 33 ton do 36 ton w³¹cznie
1.300,00 z³
d) powy¿ej 36 ton do 38 ton w³¹cznie
1.300,00 z³
e) powy¿ej 38 ton
1.700,00 z³
z trzema osiami:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.000,00 z³
b) powy¿ej 36 ton do 38 ton w³¹cznie
1.000,00 z³
c) powy¿ej 38 ton
1.400,00 z³
Od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
1.350,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.650,00 z³
§2

Zwalnia siê od podatku rodki transportowe  autobusy przystosowane i wykorzystywane wy³¹cznie do przewozu dzieci i m³odzie¿y do szkó³ na terenie Gminy Nowa
Karczma.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr III/6/2002 Rady Gminy Nowa

Karczma z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
na rok 2003.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski

3084
UCHWA£A Nr XIII/61/2003
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoci na rok
2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558 Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568), oraz 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, Nr 200, poz. 1683,
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 96, poz. 874), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. z 2003 r. Nr 51, poz. 804)
Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê na terenie gminy Nowa Karczma roczne
stawki podatku od nieruchomoci w wysokoci:
1. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,52 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
 16,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,10 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 (budynki gospodarcze, szopy, gara¿e),
w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  4,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) budynków letniskowych, altan drewnianych i murowanych  5,82 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
2. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
3. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,60 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyj-
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ne 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  0,17 z³. od 1 m2 powierzchni,
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr III/7/2002 Rady Gminy Nowa
Karczma z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od
nieruchomoci na rok 2003.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski

3085
UCHWA£A Nr XIII/62/2003
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 5 grudnia 2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ku od posiadania psa za dany rok podatkowy nie zap³aci³ poprzedni posiadacz
§4
Rejestracjê psów, oraz obliczanie i pobór w drodze inkasa podatku od posiadania psów prowadz¹ so³tysi. Podatnicy zobowi¹zani s¹ wp³aciæ podatek do r¹k so³tysa,
w kasie Urzêdu Gminy, przez pocztê, lub na rachunek
Urzêdu Gminy Nowa Karczma  podatek wp³aca siê bez
wezwania w wysokoci i terminie okrelonym w § 2 i § 3
pkt 1 uchwa³y. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso okrela Uchwa³a XXXV/191/98 Rady Gminy w Nowej Karczmie z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, lenego od nieruchomoci, od posiadania
psów oraz innych nale¿noci finansowych od mieszkañców gminy Nowa Karczma.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Traci moc Uchwa³a Nr III/8/2002 Rady Gminy Nowa
Karczma z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od
posiadania psów na rok 2003.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. -Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, ze zm., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), 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, ze zm., Nr 200, poz. 1683,
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 96, poz. 874), Obwieszczenie Ministra Finansów dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M. P. z 2003 r. Nr 51, poz. 804) Rada
Gminy Nowa Karczma uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê na terenie gminy Nowa Karczma podatek od posiadania psów.
§2
1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
dla osób posiadaj¹cych jednego psa w gospodarstwie
domowym w kwocie  40,00 z³.
2. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w kwocie  50,00 z³ od drugiego i ka¿dego nastêpnego psa w
gospodarstwie domowym, oraz trzeciego i ka¿dego nastêpnego psa w gospodarstwie rolnym.
§3
1. Podatek, o którym mowa w § 2 uchwa³y zwany dalej
podatkiem wp³aca siê bez wezwania do dnia 31 marca ka¿dego roku, za ca³y rok podatkowy z góry.
2. W przypadku, gdy podatnik naby³ psa po dniu 31 marca roku podatkowego, wp³aca podatek w po³owie jego
wysokoci przypadaj¹cej na dany rok podatkowy w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty nabycia psa, o ile podat-

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski

3086
UCHWA£A Nr IVk/XIV/157/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na terenie miasta Wejherowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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 i z 2003 r.
Nr 80 poz. 717), 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, zm.: Nr 200, poz. 1683 i z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039), obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach
lokalnych (MP Nr 51 poz. 804) oraz art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62,
poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz.
676, Nr 113, poz. 984 i z 2003 r. Nr 65, poz. 595)  Rada
Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów
w 2004 r. w wysokoci 50,00 z³. rocznie od ka¿dego psa.
§2
1. Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania do dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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31 marca ka¿dego roku na konto Urzêdu Miejskiego
w Wejherowie.
2. W przypadku gdy podatnik naby³ w posiadanie psa po
dniu 31 marca danego roku, to wówczas wp³aca siê
podatek w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty nabycia
psa, je¿eli podatku od niego za dany rok nie wp³aci³
poprzedni posiadacz.
3. Podatek wp³aca siê w po³owie wysokoci obowi¹zuj¹cej za dany rok od psa nabytego po 30 czerwca danego roku, je¿eli podatku od tego psa za dany rok nie
wp³aci³ poprzedni posiadacz.
§3
Rejestr w³acicieli psów z terenu miasta Wejherowa
prowadzi Urz¹d Miejski w Wejherowie.
§4
Traci moc uchwa³a Nr IV/III/30/2002 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie posiadania
psów na terenie miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 96, poz. 2557).
§5
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2004 r.
2. Uchwa³a ponadto podlega obwieszczeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wejherowie oraz w miejscowej prasie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza

3087
UCHWA£A Nr IVk/XIV/158/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 grudnia 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, zm.: 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), 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, zm.: Nr 200, poz. 1683 i z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039), obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach
lokalnych (MP Nr 51 poz. 804) oraz art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62,
poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz.
676, Nr 113, poz. 984 i z 2003 r. Nr 65, poz. 595)  Rada
Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
(budynków, gruntów) na terenie miasta Wejherowa w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,63 z³
od 1 m² powierzchni.

2. Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,41 z³ od
1 ha powierzchni.
3. Od gruntów pozosta³ych, w tym zajætych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci poýytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 
0,31 z³ od 1 m² powierzchni.
4. Gruntówod gruntów pozosta³ych, je¿eli wy³¹cznym
ród³em utrzymania podatnika i jego ma³¿onka jest
emerytura lub renta  0,16 z³ od 1 m² powierzchni.
5. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,52 z³
od 1 m² powierzchni u¿ytkowej.
6. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci, je¿eli wy³¹cznym ród³em utrzymania podatnika i jego ma³¿onka jest emerytura lub renta  0,27 z³ od 1 m² powierzchni u¿ytkowej.
7. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajmowanych przez najemców w budynkach prywatnych, w
których obowi¹zywa³ najemców czynsz regulowany
w dniu wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 21.06.2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71
poz. 733)  0,26 z³ od 1 m² powierzchni u¿ytkowej.
8. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej  17,42 z³ od 1 m² powierzchni u¿ytkowej.
9. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci rzemielniczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci rzemielniczej  15,00 z³ od 1 m² powierzchni u¿ytkowej.
10. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,11 z³ od 1 m²
powierzchni u¿ytkowej,
11. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych  3,49 z³ od 1 m² powierzchni u¿ytkowej.
12. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego  5,82 z³ od 1 m² powierzchni u¿ytkowej.
13. Od budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust. 3  7 powo³anej wy¿ej ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§2
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr IVk/III/28/2002 Rady Miasta Wejherowa z dnia
20 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomoci
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 96, poz. 2555).
§3
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2004 r.
2. Uchwa³a ponadto podlega obwieszczeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wejherowie oraz w miejscowej prasie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza
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poz. 595)  Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:

UCHWA£A Nr IVk/XIV/159/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 grudnia 2003 r.

§1

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm.: 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), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 Nr 9,
poz. 84, zm.: Nr 200, poz. 1683 i z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039, Nr188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953
i Nr 203 poz. 1966), obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 20 padziernika 2003 r. w sprawie stawek podatku
od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r.
(Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 83), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31.10.2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (MP Nr 51, poz. 804) oraz art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65,

Ustala siê wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy Miasta Wejherowa zgodnie z za³¹cznikiem do uchwa³y.
§2
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr IVk/III/27/2002 Rady Miasta Wejherowa z dnia
20 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych w 2003 r. (Dz.
Urz. Województwa Pomorskiego Nr 96, poz. 2554).
§3
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2004 r.
2. Uchwa³a ponadto podlega obwieszczeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wejherowie oraz w miejscowej prasie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IVk/XIV/159/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 grudnia 2003 r.

Roczne stawki podatku od rodków transportowych wynosz¹:
1) samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton nie wyposa¿one w katalizator
spalin:
Stawka

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

Rok produkcji do 1997 w³¹cznie
616,00 z³.
1.028,00 z³.
1.230,00 z³.

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

1.a.samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyposa¿one w katalizator
spalin:
Stawka

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

Rok produkcji do 1997 w³¹cznie
612,00 z³.
1.016,00 z³.
1.218,00 z³.

Rok produkcji po 1997
608,00 z³.
1.010,00 z³.
1.210,00 z³.

2) samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
Stawka
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita (w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12

13

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
uznanym za równowa¿ne
Rok produkcji
Rok produkcji
Rok produkcji
Rok produkcji
do 1997 w³¹cznie
po 1997
do 1997 w³¹cznie
po 1997
Dwie osie
2.314,00 z³.
2.312,00 z³.
2.318,00 z³.
2.316,00 z³.
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13
14
15

14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

2.316,00 z³.
2.314,00 z³.
2.318,00 z³.
2.316,00 z³.
2.320,00 z³.
2.318,00 z³.
Trzy osie
2.326,00 z³.
2.324,00 z³.
2.328,00 z³.
2.326,00 z³.
2.330,00 z³.
2.328,00 z³.
2.332,00 z³.
2.330,00 z³.
2.334,00 z³.
2.332,00 z³.
2.336,00 z³.
2.334,00 z³.
Cztery osie i wiêcej
2.340,00 z³.
2.338,00 z³.
2.342,00 z³.
2.340,00 z³.
2.344,00 z³.
2.342,00 z³.
2.346,00 z³.
2.344,00 z³.
2.350,00 z³.
2.346,00 z³.

2.320,00 z³.
2.322,00 z³.
2.324,00 z³.

2.318,00 z³.
2.320,00 z³.
2.322,00 z³.

2.328,00 z³.
2.330,00 z³.
2.332,00 z³.
2.334,00 z³.
2.336,00 z³.
2.338,00 z³.

2.326,00 z³.
2.328,00 z³.
2.330,00 z³.
2.332,00 z³.
2.334,00 z³.
2.336,00 z³.

2.342,00 z³.
2.344,00 z³.
2.346,00 z³.
2.452,80 z³.
2.452,80 z³.

2.340,00 z³.
2.342,00 z³.
2.344,00 z³.
2.452,80 z³.
2.452,80 z³.

3) ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton nie wyposa¿one w katalizator spalin:
Stawka

Masa ca³kowita

Rok produkcji do 1997 w³¹cznie
1.439,00 z³.

od 3,5 tony i poni¿ej 12 tony

Rok produkcji po 1997
1.400,00 z³.

3.a.ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyposa¿one w katalizator spalin:
Stawka

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

Rok produkcji
do 1997 w³¹cznie
1.400,00 z³.

Rok produkcji
Po 1997
1.360,00 z³.

4) ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
Rok produkcji
Rok produkcji
do 1997 w³¹cznie
po 1997
Dwie osie
1.812,00 z³.
1.810,00 z³.
1.814,00 z³.
1.812,00 z³.
1.816,00 z³.
1.814,00 z³.
1.818,00 z³.
1.816,00 z³.
Trzy osie
1.818,00 z³.
1.816,00 z³.
2.352,00 z³.
2.348,00 z³.

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Rok produkcji
do 1997 w³¹cznie

Rok produkcji
po 1997

1.814,00 z³.
1.816,00 z³.
1.818,00 z³.
1.937,76 z³.

1.812,00 z³.
1.814,00 z³.
1.816,00 z³.
1.937,76 z³.

1.819,00 z³.
2.548,65 z³.

1.817,00 z³.
2.548,65 z³.

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

Masa ca³kowita
od 7 ton i poni¿ej 10 ton
od 10 ton i poni¿ej 12 ton

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

Rok produkcji
po 1997
1.210,00 z³
1.215,00 z³.
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6) przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
uznanym za równowa¿ne
Rok produkcji
Rok produkcji
Rok produkcji
Rok produkcji
do 1997 w³¹cznie
po 1997
do 1997 w³¹cznie
po 1997
Jedna o
1.380,00 z³.
1.376,00 z³.
1.390,00 z³.
1.386,00 z³.
1.410,00 z³.
1.400,00 z³.
1.412,00 z³.
1.408,00 z³.
1.414,00 z³.
1.412,00 z³.
1.415,00 z³.
1.414,00 z³.
Dwie osie
1.420,00 z³.
1.416,00 z³.
1.426,00 z³.
1.420,00 z³.
1.428,00 z³.
1.426,00 z³.
1.430,00 z³.
1.428,00 z³.
1.436,00 z³.
1.434,00 z³.
1.435,00 z³.
1.433,00 z³.
1.810,00 z³.
1.808,00 z³.
1.812,00 z³.
1.810,00 z³.
Trzy osie
1.438,00 z³.
1.436,00 z³.
1.439,00 z³.
1.437,00 z³.
1.818,00 z³.
1.816,00 z³.
1.819,00 z³.
1.817,00 z³.

7) autobusy, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia nie wyposa¿one w katalizator spalin:

Iloæ miejsc
mniej ni¿ 30 miejsc
równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

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

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

7.a. autobusy, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia nie wyposa¿one w katalizator spalin:

Iloæ miejsc
mniej ni¿ 30 miejsc
równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

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

3089
UCHWA£A Nr IVk/XIV/160/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 grudnia 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, 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), art. 18 i art 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm.: Nr 200, poz. 1683
i z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31.10.2003 r. w sprawie
wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (MP Nr 51, poz. 804), art. 30
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

Rok produkcji
po 1997
1.400,00 z³.
1.810,00 z³.

gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2001 r.
Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984
i z 2003 r. Nr 65, poz. 595)  Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê w Urzêdzie Miejskim w Wejherowie
op³atê administracyjn¹ za wydanie wypisu i wyrysu z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w wysokoci 150,00 z³.
§2
Z dniem wejcia w ¿ycie uchwa³y traci moc Uchwa³a
Nr IVk/III/31/2002 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 96, poz. 2558).
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§3

§6

1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a ponadto podlega obwieszczeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wejherowie oraz w miejscowej prasie.

1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
2. Uchwa³a ponadto podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ na targowiskach miejskich.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza

3090
UCHWA£A Nr IVk/XIV/161/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej oraz uregulowania poboru op³aty na targowiskach miejskich.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.)  Rada Miasta
Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej na targowisku miejskim ul.Rzenickiej w Wejherowie zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Okrela siê wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej na targowisku miejskim przy ul. Budowlanych
w Wejherowie zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Op³atê targow¹ pobiera siê dziennie od osób fizycznych i osób prawnych dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowisku. Pobrane kwoty op³aty targowej w ca³oci
wp³acane s¹ na rachunek bud¿etu Miasta.
2. Pobór op³aty targowej powierza siê Zak³adowi Us³ug
Komunalnych w Wejherowie, jako inkasentowi, za co
przys³uguje mu wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 30% pobranej op³aty. Wyp³ata wynagrodzenia
prowizyjnego nastêpuje po przed³o¿eniu przez inkasenta odpowiedniego rachunku.
§3
W zakresie nie uregulowanym uchwa³¹ stosuje siê do
poboru op³aty targowej w³aciwe przepisy, a zw³aszcza
powo³anej wy¿ej ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§5
Traci moc uchwa³a Nr III k/XXXIV/370/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej oraz
uregulowania poboru op³aty na targowiskach miejskich
(publikacja w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego Nr 91 poz. 1309 z 2001 r.).

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IVk/XIV/161/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 grudnia 2003 r.
TABELA
Stawek op³aty targowej pobieranej na targowisku
miejskim przy ul. Rzenickiej w Wejherowie
2004 r.
1. Przy sprzeda¿y detalicznej
z samochodu do 3,5 ton:
 artyku³y spo¿ywcze, warzywa, owoce
17,00
 artyku³y przemys³owe
19,00
(za wystawienie sto³u dodatkowe op³aty pkt 6)
2. Przy sprzeda¿y ze straganu  w³asnoæ ZUK
w Wejherowie:
 artyku³y spo¿ywcze, warzywa, owoce
11,50
 artyku³y przemys³owe
18,00
3. Drobna sprzeda¿ koszykowa:
 jaja, drób, mas³o, kwiaty z ogródka przydomowego, jagody, grzyby itp. od osoby 2,00
4. Przy sprzeda¿y kwiatów i stroików od osoby
10,50
17,00
5. Sprzeda¿ z namiotu do 3 m2:
6,50
 za ka¿dy dodatkowy m2
6. Zajêcie placu pod stoisko lub towar
6,50
przeznaczony do sprzeda¿y za 1 m2
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr IVk/XIV/161/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 grudnia 2003 r.
TABELA
Stawek op³aty targowej pobieranej na targowisku
miejskim przy ul. Budowlanych w Wejherowie
2004 r.
1. Od ka¿dej wystawionej na sprzeda¿ sztuki:
 konie, byd³o, ja³owizna
3,00
 trzoda chlewna, owce, kozy
2,00
2. Przy sprzeda¿y detalicznej i hurtowej
(od pojazdu) z:
 samochodu ciê¿arowego powy¿ej
1 tony oraz ci¹gnika z przyczep¹
19,00
 samochodu dostawczego do 1 tony oraz wozu konnego
12,00
 samochodu osobowego
11,00
3. Przy sprzeda¿y obnonej z rêki, kosza, skrzynki, wiadra itp. od osób indywidualnych sprzedaj¹cych np.:
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sery, mas³o, jaja, drób, warzywa, jagody,
grzyby, kwiaty
1,00
4. Przy sprzeda¿y gie³dowej:
 z samochodów ciê¿arowych, osobowych,
dostawczych, ci¹gników, przyczep,
pozosta³ych pojazdów i maszyn rolniczych 11,00
5. Zajêcie placu pod stoisko lub towar
przeznaczony do sprzeda¿y za 1 m2 powierzchni 2,50

3091
UCHWA£A Nr IVk/XIV/162/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej oraz uregulowania poboru op³aty na targowisku CENTRUM w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 243.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.)  Rada Miasta
Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej na targowisku CENTRUM przy ulicy Sobieskiego
243 w Wejherowie zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y.
§2
1. Op³atê targow¹ pobiera siê dziennie od osób fizycznych i osób prawnych dokonuj¹cych sprzeda¿y na Targowisku.
2. Pobrane kwoty op³aty targowej w ca³oci wp³acane s¹
na rachunek bud¿etu Miasta.
3. Pobór op³aty targowej powierza siê w³acicielowi Targowiska jako inkasentowi, za co przys³uguje mu wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 30% pobranej
op³aty. Wyp³ata wynagrodzenia prowizyjnego nastêpuje po przed³o¿eniu przez inkasenta odpowiedniego
rachunku.
§3
W zakresie nie uregulowanym uchwa³¹ stosuje siê do
poboru op³aty targowej odpowiednie przepisy, a zw³aszcza powo³anej wy¿ej ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§4
Wykonywanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi
Miasta.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Miasta Wejherowa Nr IIIk/
XXXIV/369/2001 z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej
oraz uregulowania poboru op³aty na targowisku CENTRUM w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 243 (publikacja w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego Nr 91 poz. 1308 z 2001 r.).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
2. Uchwa³a ponadto podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ na Targowisku CENTRUM.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IVk/XIV/162/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 grudnia 2003 r.
TABELA
Stawek op³aty targowej pobieranej na targowisku
CENTRUM w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 243
2004 r.
1. Przy sprzeda¿y detalicznej
z samochodu do 3,5 ton:
 artyku³y spo¿ywcze, warzywa i owoce
17,00
 artyku³y przemys³owe
19,00
2. Przy sprzeda¿y ze sto³u i straganu 
w³asnoæ Targowiska:
 artyku³y spo¿ywcze, warzywa i owoce
11,50
 artyku³y przemys³owe
18,50
3. Drobna sprzeda¿ koszykowa (jajka, drób,
kwiaty z w³asnego ogródka, jagody, grzyby, itp.)
(od osoby)
2,50
4. Sprzeda¿ kwiatów i stroików
11,00
17,00
5. Sprzeda¿ z namiotu do 3 m2
 za ka¿dy dodatkowy 1 m2
6,50
6. Zajêcie placu pod stoisko lub towar
6,00
przeznaczony do sprzeda¿y za 1m2

3092
UCHWA£A Nr IVk/XIV/163/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie poboru i wysokoci op³aty targowej za handel okrê¿ny na terenie Miasta Wejherowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r.: Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.)  Rada Miasta
Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wysokoæ dziennej op³aty targowej od osób
fizycznych i osób prawnych dokonuj¹cych sprzeda¿y
w handlu okrê¿nym na terenie Miasta Wejherowa, z
wy³¹czeniem targowisk miejskich zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
2. Osobom, które dokonuj¹ sprzeda¿y na terenie bezporednio przylegaj¹cym do prowadzonej przez siebie
placówki handlowej przys³uguje 80% zni¿ka stawki
op³aty targowej ustalonej w ust. 1.

§6

§2

1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty

1. Op³atê targow¹ za handel okrê¿ny na gruntach komu-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 3092, 3093
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nalnych pobieraj¹ inkasenci Zak³adu Us³ug Komunalnych w Wejherowie, natomiast na gruntach bêd¹cych
w u¿ytkowaniu wieczystym lub w u¿ytkowaniu op³atê
pobieraj¹ u¿ytkownicy gruntu, a na gruntach prywatnych w³aciciele gruntu. Pobrane kwoty op³aty targowej w ca³oci wp³acane s¹ na rachunek bud¿etu Miasta.
2. Za pobór op³aty inkasentom przys³uguje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 30% pobranej op³aty targowej. Powierzenie poboru op³aty targowej inkasentom (osobom prywatnym lub osobom fizycznym) realizowane jest w formie umowy.
Po rozliczeniu inkasenta oblicza siê i wyp³aca nale¿ne
mu wynagrodzenie prowizyjne.

2.
3.
4.
5.

UWAGA  za wystawienie sto³u dodatkowa
op³ata pkt 4.
Drobna sprzeda¿ koszykowa  jajka, drób, mas³o,
sery, jagody, grzyby, kwiaty z ogródka
przydomowego itp. (od osoby)
3,00
Przy sprzeda¿y kwiatów i stroików od osoby
14,50
Zajêcie placu pod stoisko lub towar
przeznaczony do sprzeda¿y za 1 m2
(np. sprzeda¿ ksi¹¿ek, ...)
9,50
Sprzeda¿ lodów:
 z samochodu
18,00
 z wózka, skrzynki itp.
9,50

3093
UCHWA£A Nr IVk/XIV/164/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 grudnia 2003 r.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.

w sprawie wysokoci op³at oraz zasad przyjmowania
odpadów na sk³adowisku w Rybskiej Karczmie.

§4
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr IVk/II/24/2002 Rady Miasta Wejherowa z dnia
03 grudnia 2002 r. w sprawie poboru i wysokoci op³aty
targowej za handel okrê¿ny na terenie Miasta Wejherowa (publikacja w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego Nr 41/2003 poz. 578 z dnia 19.03.2003 r.).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón.
zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43
z pón. zm.) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:

§5

§1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Ustala siê wysokoæ op³at i zasady przyjmowania odpadów na sk³adowisku w Rybskiej Karczmie wed³ug cennika stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza

§2
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
Uchwa³a Nr IVk/III/33/2002 Rady Miasta Wejherowa z dnia
20 grudnia 2002 r., w sprawie ustalenia op³aty i zasad
przyjmowania odpadów na wysypisku w Rybskiej Karczmie.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IVk/XIV/163/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 grudnia 2003 r.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i nie wczeniej ni¿ z dniem 1 stycznia 2004 r.

TABELA
Stawek op³at targowych pobieranych na ulicach,
placach i gruntach komunalnych Miasta Wejherowa
i gruntach prywatnych

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza

2004 r.
1. Przy sprzeda¿y detalicznej
z samochodu do 3,5 ton:
 artyku³y spo¿ywcze, warzywa, owoce
 artyku³y przemys³owe

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IVk/XIV/164/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 grudnia 2003 r.

20,00
24,00

CENNIK
op³at za sk³adowanie odpadów na sk³adowisku nieczystoci
w Rybskiej Karczmie obowi¹zuj¹cy od 01 stycznia 2004 r.

Okrelenie odpadu

1
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

Cena
netto
z³/Mg

Cena
brutto
z³/Mg

3

Op³ata
za
korzystanie
ze
rodowiska
4

5

6

45,00

14,75

59,75

63,93

Kod wg Rozpo.
Min. rod.
27.09.2001

Stawka
netto za
przyjêcie
z³/Mg

2
20 03 01

Poz. 3093
Odpady z targowisk

20 03 02

45,00

14,75

59,75

63,93

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 03

45,00

14,75

59,75

63,93

20 03 04

45,00

14,75

59,75

63,93

20 03 06

45,00

14,75

59,75

63,93

Pozosta³e odpady komunalne

20 03 99

45,00

14,75

59,75

63,93

Odpady nie ulegaj¹ce biodegradacji
w tym z parków, ogrodów,
cmentarzy

20 02 03

45,00

9,51

54,51

58,33

Odzie¿

20 01 10

45,00

14,75

59,75

63,93

Tekstylia

20 01 11

45,00

14,75

59,75

63,93

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

75,00

14,75

89,75

96,03

17 01 01

75,00

9,51

84,51

90,43

17 01 81

75,00

14,75

89,75

96,03

10 13 80

75,00

9,51

84,51

90,43

10 13 99

75,00

9,51

84,51

90,43

17 01 07

75,00

13,58

88,58

94,78

¯u¿le odlewnicze

10 09 03

75,00

14,75

89,75

96,03

Materia³y izolacyjne nie zawieraj¹ce
mat. Niebezpiecznych

17 06 04

360,00

14,75

374,75

400,98

Papa odpadowa

17 03 80

180,00

14,75

194,75

208,38

Gleba i ziemia w tym kamienie

17 05 04

36,00

9,51

45,51

48,70

Ustabilizowane komunale osady ciekowe

19 08 05

36,00

13,581

49,58

53,05

Szlamy ze zbiorników
bezodp³ywowych
Odpady ze studzienek
kanalizacyjnych

Odpady z betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów
Odpady z remontu i przebudowy
dróg
Odpady z produkcji cementu
Inne odpady z produkcji spoiw
mineralnych oraz z wytworzonych z
nich wyrobów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego i materia³ów odpadowych

1

Dziennik Urzêdowy
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¯u¿le i popio³y paleniskowe, popio³y
z kot³owni
Odpady z mycia i przygotowania
surowców
Odpady z mycia, czyszczenia i
mechanicznego rozdrabniania
surowców

10 01 01

36,00

14,75

50,75

54,30

02 02 01

36,00

14,751

50,75

54,30

02 07 01

36,00

9,51

45,51

48,70

Osady z zak³adowych oczyszczalni
cieków

02 02 04
02 07 05
03 01 82

36,00

47,351

83,35

89,18

Skratki

19 08 01

36,00

43,51

79,51

85,08

Odpady z beztlenowego rozk³adu
odpadów inne nie wymienione odpady

19 06 99

36,00

13,58

49,58

53,05

dot. uwodnienia zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporz¹dzeniu RM z dnia 9.10.2001 (Dz. U. 130 poz. 1453)

Zastosowane stawki op³at za korzystanie ze rodowiska oraz podatku VAT wynikaj¹ z aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów. W przypadku ich zmian cena ulega odpowiedniej zmianie, z chwil¹ obowi¹zywania nowych stawek op³at lub podatku VAT.
Powy¿sze nie wymaga zmiany Uchwa³y Rady Miasta
w sprawie wysokoci op³at oraz
zasad przyjmowania odpadów na sk³adowisku w Rybskiej Karczmie.
Zasady przyjmowania odpadów na sk³adowisku:
I. Sk³adowisko nie przyjmuje odpadów okrelonych w

Rozporz¹dzeniu Min. rodowiska zdnia 27 wrzenia
2001 r. (Dz. U. 112) jako niebezpieczne.
II.Odpady inne ni¿ okrelone w cenniku, z zastrze¿eniem
pkt I mog¹ byæ przyjête na sk³adowisko po wczeniejszym uzgodnieniu z zarz¹dzaj¹cym oraz ustaleniu wysokoci op³aty.
III.Odpady przyjmowane s¹ wg masy okrelonej za pomoc¹ wagi.
IV.Przy wjedzie na wagê posiadacz odpadów (dostawca) zobowi¹zany jest podaæ kod odpadu zgodnie z Rozporz¹dzeniem Min. rod. z dnia 27.09.01 (Dz. U. 112).
V. W przypadku stwierdzenia niezgodnoci rodzaju (sk³adu) odpadów z wymagan¹ dokumentacj¹ oraz poda-

Dziennik Urzêdowy
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nym kodem zarz¹dzaj¹cy odmówi przyjêcia odpadów
na sk³adowisko.
VI. W przypadku dostawy w jednostkowym transporcie
odpadów o ró¿nych oznaczeniach kodowych, dla których niniejszy cennik przewiduje ró¿ne op³aty, przyjmuje siê dla ca³oci op³atê wg stawki wy¿szej.
VII. Plastik, szk³o i z³om selektywnie zebrane wg obowi¹zuj¹cych standardów przyjmowane s¹ nieodp³atnie.

3094
UCHWA£A Nr IVk/XIV/165/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia stref na terenie Miasta Wejherowa, na których wprowadza siê op³aty za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych.
Na podstawie art. 13b ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 i Nr 86 poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554,
Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr113, poz 984 i Nr 216,
poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721i Nr 200,
poz. 953) 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 pón. zm.) Rada Miasta Wejherowa uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie Miasta Wejherowa nastêpuj¹ce
strefy, na których wprowadza siê op³aty za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych:
1. Obszar oznaczony na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y, który obejmuje czêæ placu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
2. Obszar oznaczony na za³¹czniku nr 2 w ci¹gu ulicy
12 Marca.
3. Obszar oznaczony na za³¹czniku nr 3 w ci¹gu ulicy
Sobieskiego.
4. Obszar oznaczony na za³¹czniku nr 4 w ci¹gu ulicy
Puckiej.
§2
Koniecznoæ wprowadzenia op³at za parkowanie w miejscach wymienionych w § 1 uzasadniona jest deficytem
miejsc parkingowych w ródmieciu, co wymusza zastosowanie rodków do ograniczenia czasu parkowania.
§3
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza

3095
UCHWA£A Nr IVk/XIV/166/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pobierania op³at
w strefach p³atnego parkowania na drogach publicznych
miasta Wejherowa.
Na podstawie art. 13, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia
21 marca 1985 r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r.
Nr 71 poz. 838 i Nr 86 poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554,
Nr74, poz. 676, Nr89, poz. 804, Nr113, poz. 984 i Nr 216,
poz1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721i Nr 200,
poz. 1953) 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 pón. zm.) Rada Miasta Wejherowa uchwala,
co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê Regulamin pobierania op³at w strefach
p³atnego parkowania na drogach publicznych miasta
Wejherowa stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a nr IV/k/VI/81/2003 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia op³at za parkowanie pojazdów samochodowych
na niektórych drogach publicznych Miasta Wejherowa,
ustalenia sposobu ich pobierania oraz ustalenia wysokoci stawek tych op³at (Dziennik Urzêdowy Województwa
Pomorskiego Nr 66, poz. 1025 z 2003 r.).
§3
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IVk/XIV/166/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 grudnia 2003 r.
Regulamin pobierania op³at
w strefach p³atnego parkowania
na drogach publicznych miasta Wejherowa
§1
1. Wprowadza siê w strefach p³atnego parkowania na
terenie Miasta Wejherowa, ustalonych uchwa³¹ Rady
Miasta Wejherowa Nr IVk/XIV/165/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. op³aty jednorazowe za parkowanie pojazdów samochodowych.
Ich wysokoæ ustala siê w sposób nastêpuj¹cy:
a) op³ata podstawowa (za parkowanie do 1 godziny) 
2,00 z³,
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b) op³ata cz¹stkowa (za parkowanie do 30 minut)  1,00 z³,
c) op³ata minimalna (za parkowanie do 15 minut i ka¿de rozpoczête 15 minut)  0,50 z³.
2. W strefach p³atnego parkowania wprowadza siê op³aty abonamentowe uprawniaj¹ce do parkowania pojazdów samochodowych:
a) miesiêczne od pojazdu nale¿¹cego do instytucji lub
podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w obrêbie strefy p³atnego parkowania  100,00 z³,
b) jednodobowe  12,00 z³.

2.

§2
Op³aty jednorazowe, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz
op³aty abonamentowe wymienione w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu pobiera siê za parkowanie na wyznaczonych niestrze¿onych, ogólnodostêpnych miejscach
p³atnego parkowania:
a) w dni robocze: od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz.
900 do 1700 a w soboty od 900 do 1500,
b) za parkowanie w niedzielê i dni wi¹teczne op³at nie
pobiera siê.
§3
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o drogach publicznych od op³at o których mowa w § 1 zwolnione s¹ pojazdy:
a) Policji, Inspekcji transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji wywiadu, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, jednostek ochrony przeciwpo¿arowej, Stra¿y Granicznej, pogotowia ratunkowego, S³u¿by Wiêziennej, S³u¿by Celnej,
b) zarz¹dów dróg,
c) Si³ Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, a tak¿e si³
zbrojnych pañstw obcych, je¿eli umowa miêdzynarodowa, której Rzeczpospolita polska jest stron¹, tak
stanowi,
d) wykorzystane w ratownictwie lub w przypadku klêski ¿ywio³owej,
e) autobusy szkolne przewo¿¹ce dzieci do szko³y.
§4
1. Ustala siê zerow¹ stawkê op³aty, o której mowa w § 1
niniejszego regulaminu dla nastêpuj¹cych u¿ytkowników drogi:
a) kieruj¹cych oznakowanymi pojazdami s³u¿b miejskich podczas wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych,
b) kieruj¹cych oznakowanymi pojazdami s³u¿b komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciep³owniczego, wodno  kanalizacyjnego) podczas
usuwania awarii,
c) kieruj¹cych pojazdami przedstawicielstw pañstw obcych oznaczonych symbolem CD i CC.
2. Pojazdy zaopatrzenia w godzinach obowi¹zywania
odp³atnoci za parkowanie podlegaj¹ tym samym zasadom co pojazdy pozosta³ych u¿ytkowników w tej
strefie.
§5
1. Op³aty jednorazowe, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt
1, 2 i 3 niniejszego Regulaminu za korzystanie z wyznaczonych p³atnych miejsc postojowych wnosi siê z
góry poprzez:
a) uiszczenie op³aty w parkomacie (urz¹dzeniu kasuj¹-

3.

4.

5.

6.

7.
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co  rejestruj¹cym, wydaj¹cym bilet parkomatowy
potwierdzaj¹cy dokonanie op³aty), za pomoc¹ monet lub poprzez uiszczenie op³aty za pomoc¹ kart
magnetycznych b¹d wielofunkcyjnych kart elektronicznych,
b) uiszczenie op³aty za bilet u inkasenta jednostki organizacyjnej dzia³aj¹cej z upowa¿nienia zarz¹du drogi w strefie p³atnego parkowania,
Op³aty abonamentowe, okrelone w § 1 ust. 2 niniejszej uchwa³y s¹ uiszczane w siedzibie jednostki organizacyjnej zajmuj¹cej siê obs³uga p³atnych miejsc p³atnego parkowania. Adres siedziby podany jest na tablicy w miejscu p³atnego parkowania.
Dowód uiszczenia op³aty (w postaci biletu parkomatowego, biletu od inkasenta czy te¿ abonamentu) winien
byæ umieszczony za przedni¹ szyb¹ wewn¹trz pojazdu
przed opuszczeniem go przez kieruj¹cego, w sposób
umo¿liwiaj¹cy kontrolê wniesienia op³aty,
Wniesienie op³aty za przewidziany czas parkowania,
jak równie¿ umieszczenie za szyb¹ samochodu dowodu jej uiszczenia powinno nast¹piæ niezw³ocznie po zaparkowaniu pojazdu.
W ramach op³aconego czasu parkowania i obszarów
oznaczonych na dowodach uiszczenia op³aty mo¿na
zmieniaæ miejsce postoju. Dotyczy to równie¿ dysponuj¹cych abonamentem, o którym mowa w § 1 ust. 2.
W przypadku braku mo¿liwoci dokonania kontroli, o
której mowa w ust. 3, kierowca na wezwanie kontrolera jest obowi¹zany do okazania osobie kontroluj¹cej
dokumentu potwierdzaj¹cego uiszczenie wymaganej
op³aty w postaci biletu, wydruku lub abonamentu.
Wykupienie karty abonamentowej nie uprawnia do
zastrzegania sobie sta³ego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeñ z tytu³u braku wolnych miejsc postojowych
§6

1. Za nieuiszczenie op³at, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2
niniejszego regulaminu pobiera siê op³atê dodatkow¹
2. Op³atê dodatkow¹, o której mowa w ust. 1 pobiera
kontroler lub inkasent obs³uguj¹cy p³atne miejsca parkowania w wysokoci 50,00 z³ wydaj¹c odpowiedni dowód uiszczenia op³aty.

3096
UCHWA£A Nr IX/92/2003
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek podatków i op³at lokalnych.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 2, poz. 220, Nr 62,
poz. 558), art. 5, art. 6, ust. 9, art. 7, ust. 2, art. 10, ust. 2,
art. 12, ust. 4, art. 13, art. 14 pkt 4, art. 15, art. 17, art. 18
i art. 19 pkt 1, lit. b) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 z pón. zm.), oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia
29.08.1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926 z pón. zm.)oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.), oraz ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i nie-
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których innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718
z pón. zm.) i ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. z 2002 r.
Nr 110, poz. 968 z pón. zm.), oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie
wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (MP Nr 51, poz. 804) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 padziernika
2003 r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r. (Dz.Urz. MF Nr 15,
poz. 83) Rada Gminy w Chmielnie uchwala, co nastêpuje:
Podatek od nieruchomoci
§1
w
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poz. 3096
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Uchwala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
nastêpuj¹cej wysokoci:
Od 1 m² powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,50 z³,
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 
do 300 m² powierzchni  15,50 z³ oraz od nadwyýki
ponad 300 m² powierzchni  12,30 z³.
Od 1 m² powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu materia³em siewnym  8,00 z³,
Od 1 m² powierzchni u¿ytkowej budynków letniskowych oraz innych budynków wybudowanych na dzia³kach letniskowych  5,82 z³,
Od budowli lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena  2% ich wartoci,
Od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,49 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,80 z³,
Od gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem gruntów zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,56 z³ za 1 m2
powierzchni,
b) przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo letniskowe 0,31 z³ za
1 m2 powierzchni,
c) pod jeziorami  3,41 z³ od 1 ha powierzchni,
d) pozosta³ych  0,18 z³ za 1 m2 powierzchni.

§3
1. Dopuszcza siê pobór podatku od nieruchomoci od
osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Na inkasentów podatku, o którym mowa w ust. 1, wyznacza siê so³tysów.
3. Ustala siê wysokoæ wynagrodzenia inkasentów na 8%
od zainkasowanych kwot podatku.
Podatek od rodków transportowych
§4
Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych
jak w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.
§5
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
autobusy szkolne dowo¿¹ce dzieci do szko³y.
§6
Do samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu od 9 ton do 12 ton zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego stosuje siê stawkê podatku okrelon¹ w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y pomniejszon¹ o 50%.
Podatek od posiadania psów
§7
Uchwala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania
psów w kwocie 25,00 z³ od jednego psa.
§8
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki, je¿eli
w³aciciel psa naby³ go w drugiej po³owie roku.
§9
Podatek p³atny jest bez wezwania w terminie do 30
czerwca roku podatkowego lub w ci¹gu 14 dni od dnia
nabycia psa.
§ 10
1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w
drodze inkasa.
2. Na inkasentów podatku wyznacza siê so³tysów.
3. Ustala siê wysokoæ wynagrodzenia za inkaso podatku w wysokoci 20% od zainkasowanej kwoty.
§ 11
Zwalnia siê od podatku posiadanie szczeni¹t w wieku
do 3 miesiêcy.

§2

Op³ata targowa

Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. Budynki lub ich czêci, a tak¿e grunty zajête na dzia³alnoæ us³ugow¹ w zawodach:
a) kowalstwo,
b) rymarstwo,
c) szewstwo.
2. Przez okres 3 lat budynki lub ich czêci, a tak¿e grunty
zajête na nowo rozpoczêt¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹
i zatrudnianie w tym czasie przez prowadz¹cego dzia³alnoæ, co najmniej 3 pracowników,
3. Budynki i budowle lub ich czêci, a tak¿e grunty zajête
na potrzeby kultury, gospodarki komunalnej, pomocy
spo³ecznej i ochrony przeciwpo¿arowej.

§ 12
Wprowadza siê op³atê targow¹ na terenie gminy od
osób fizycznych i osób prawnych dokonuj¹cych sprzeda¿y w miejscach do tego wyznaczonych lub w ka¿dym
miejscu publicznym gdzie prowadzony jest handel z rêki,
koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych, przenonych kiosków itp.
§ 13
1. Op³ata dzienna, o której mowa w § 12 wynosi:
a) przy sprzeda¿y z rêki lub kosza  22,00 z³,
b) przy sprzeda¿y ze stoiska  33,00 z³,
c) przy sprzeda¿y z wozu konnego  20,00 z³,
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d) przy sprzeda¿y z samochodu, przyczepy ci¹gnikowej lub samochodowej, z przenonych kiosków lub
wolnostoj¹cych przyczep  33,00 z³.
2. Stawka op³aty targowej za 1 godzinê wynosi 10% op³aty dziennej.
§ 14
Op³ata targowa pobierana jest w drodze inkasa przez
pracowników urzêdu gminy.
Op³ata miejscowa
§ 15
1. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej w wysokoci 1,20 z³.
2. Op³atê miejscow¹ pobiera siê w so³ectwach: Borzestowska Huta, Chmielno, Przewóz, Zawory.
3. Op³atê miejscow¹ pobiera siê od osób fizycznych przebywaj¹cych na terenie so³ectw okrelonych w ust. 2
okresowo, w celach wypoczynkowych, zdrowotnych
lub turystycznych.
§ 16
1. Poboru op³aty miejscowej w drodze inkasa dokonuj¹
kierownicy orodków wypoczynkowych, kierownicy
obozów i kolonii, osoby fizyczne wynajmuj¹ce pokoje
na cele okrelone w § 15 ust. 3, oraz osoby prowadz¹ce ewidencjê ludnoci.
2. Inkasenci op³aty winni dokonywaæ rozliczenia wp³ywów z bud¿etem gminy w terminie 7 dni od daty inkasa odprowadzaj¹c j¹ na konto Urzêdu Gminy.
3. Za pobór op³aty inkasent otrzymuje wynagrodzenie
w wysokoci 8% zainkasowanych kwot.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Op³ata administracyjna
§ 17

Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹ce
czynnoci urzêdowe pobieran¹, gdy za czynnoæ tak¹ nie
jest przewidziana op³ata skarbowa:
c) Sporz¹dzenie przez Wójta lub Sekretarza Gminy testamentu przewidzianego w art. 951 Kodeksu Cywilnego w wysokoci:
a) 40,00 z³, gdy testament sporz¹dzono w Urzêdzie
Gminy,
b) 50,00 z³, gdy testament sporz¹dzono poza Urzêdem
Gminy,
d) Sporz¹dzenie wypisów i wyrysów z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci  60,00 z³ za jeden wypis z wyrysem.
§ 18
Poboru op³at, o których mowa w § 17 w drodze inkasa
dokonuj¹ pracownicy urzêdu gminy przy za³atwianiu okrelonych spraw.
§ 19
Traci moc uchwa³a Nr II/4/2002 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatków i op³at lokalnych oraz uchwa³a
Nr III/9/2002 Rady Gminy w Chmielnie zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia stawek podatków i op³at lokalnych.
§ 20
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zywania od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IX/92/2003
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 8 grudnia 2003 r.

1. 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¿

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

Minimalna stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
inne systemy
pneumatycznym lub zawieszeniem
zawieszenia osi jezdnych
uznanym za równowa¿ne
3
4
Dwie osie
1155
1155
1260
1260
1365
1365
1470
1470
Trzy osie
1260
1260
1365
1470
1470
1575
1575
1680
1680
1785
1785
1890
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12
25
27
29
31

Cztery osie i wiêcej
1575
1680
1785
1890
1995

25
27
29
31

1575
1680
1785
2257
2257

2. Dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton:
Masa ca³kowita w tonach

Stawka w z³

od 3,5

5,5 w³¹cznie

525

powy¿ej 5,5

9 w³¹cznie

735

powy¿ej 9

poni¿ej 12

1050

3. Stawki podatku od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
Iloæ miejsc w autobusie

Stawka w z³

Mniej ni¿ 30 miejsc

735

Równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1050

4. Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:
Dopuszczalna
masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne

Inne zawieszenia
osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna o
12

18

840

840

18

25

945

1050

25

powy¿ej

1050

1155

Dwie osi
12

28

945

1050

28

36

1050

1155

36

38

1155

1260

38

powy¿ej

1260

1680

Trzy osie
12

36

1050

1260

36

powy¿ej

1260

1470
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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 wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:

od 7 ton

do 9 ton w³¹cznie

630 z³

Powy¿ej 9 ton

do poni¿ej 12 ton

840 z³

6. 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:

Dopuszczalna
masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: ci¹gnik siod³owynaczepa, ci¹gnik balastowyprzyczepa (w tonach)

Stawki podatku (w z³otych)

nie mniej ni¿

mniej ni¿

o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie
12

18

1260

1260

18

25

1365

1470

25

36

1470

1575

36

powy¿ej

1680

1785

Trzy osie
12

36

1785

1800

36

powy¿ej

1995

2100

7. Od ci¹gników siod³owych i balastowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton:

od 3,5 tony

do 5,5 tony w³¹cznie

735

-

powy¿ej 5,5 tony

do 9 ton w³¹cznie

945

-

powy¿ej 9 ton

do poni¿ej 12 ton

1155

-
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UCHWA£A Nr XIV/90/03
Rady Gminy w Koczale
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 5,7 ust. 3 i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.)
oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31
padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M.P. Nr 51, poz. 804)  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

Poz. 3097, 3098
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Stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹:
od budynków mieszkalnych lub ich czêci za 1 m2 powierzchni ¿ytkowej  0,52 z³,
od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem
budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby
bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  16,80 z³,
od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,49 z³,
od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym za 1 m2 powierzchni 
8,11 z³,
od pozosta³ych budynków lub ich czêci za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, w tym zajêtych na prowadzenie
odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  5,60 z³,
od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6  2%,
od gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 powierzchni  0,59 z³,
b) pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni 
3,41 z³, c/od pozosta³ych gruntów od 1 m 2 powierzchni, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  0,25 z³.
§2

Zwalnia siê z podatku nieruchomoci lub ich czêci:
1) zajête na prowadzenie dzia³alnoci zwi¹zanej z upowszechnianiem kultury, sportu masowego i ochrony
p.po¿arowej,
2) zajête na biblioteki,
3) zajête na cmentarze i zieleñce,
4) stanowi¹ce w³asnoæ komunaln¹ gminy, nie rozdysponowane na rzecz innych podmiotów, za wyj¹tkiem budynków i gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr II/8/2002 Rady Gminy w Koczale
z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci na 2003 rok.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2004 r.
Zastêpca
Przewodnicz¹cego Rady Gminy
F. Drwêcka

3098
UCHWA£A Nr XIV/91/03
Rady Gminy w Koczale
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych na
2004 r.
Na postawie 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. 10, art. 12 ust. 4 i art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 z pón.
zm.) oraz pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804)  Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na
terenie gminy:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3.5 tony i poni¿ej 12 ton  jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  jak w za³¹czniku 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  jak w za³¹czniku nr 3
do niniejszej uchwa³y,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczepa lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  jak w za³¹czniku nr 4
do niniejszej uchwa³y,
5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdami
silnikowymi posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ 7 ton i poni¿ej, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego- jak w za³¹czniku nr 5 do niniejszej uchwa³y,
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdami
silnikowymi posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowi-
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Poz. 3098

t¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego- jak w za³¹czniku
nr 6 do niniejszej uchwa³y,
7) od autobusu- jak w za³¹czniku nr 7 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Zwalnia siê od podatków od rodków transportowych
pojazdy silnikowe wykorzystywane na potrzeby zwi¹zane z ochrona przeciwpo¿arow¹.

§3
Dla pojazdów silnikowych wyposa¿onych w katalizatory stawki podatkowe okrelone w § 1 obni¿a siê o 5%
(z zaokr¹gleniem do pe³nych z³otych).
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Zastêpca
Przewodnicz¹cego Rady Gminy
F. Drwêcka
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIV/91/03
Rady Gminy w Koczale
z dnia 8 grudnia 2003 r.

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

do

3,5
powy¿ej 5,5
powy¿ej 9

5,5 w³¹cznie
9 w³¹cznie
poni¿ej 12

Stawki podatku (w z³otych)
Stawka obni¿ona
Stawka podstawowa
dla pojazdów wyposa¿onych w katalizatory
lub instalacjê gazow¹
530
503
955
907
1.167
1.109
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XIV/91/03
Rady Gminy w Koczale
z dnia 8 grudnia 2003 r.

Stawki podatku 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¿

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

mniej ni¿
Stawka podstawowa

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

Inne systemy
zawieszenia
osi

Stawka
obni¿ona
dla pojazdów
wyposa¿onych
w katalizatory
lub instalacjê
gazow¹

105
143
393
554

151
414
583
1.318

143
393
554
1.252

143
248
507
659
1.014
1.014

261
534
694
1.067
1.660
1.660

248
507
659
1.014
1.577
1.577

659
668
1.042
1.654
1.654

703
1.097
1.741
2.582
2.582

668
1.042
1.654
2.453
2.453

Stawka obni¿ona
dla pojazdów
wyposa¿onych w
katalizatory lub
instalacjê gazow¹

Dwie osie
111
151
414
583
Trzy osie
151
261
534
694
1.067
1.067
Cztery osie i wiêcej
694
703
1.097
1.741
1.741

inne systemy zawieszenia osi
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XIV/91/03
Rady Gminy w Koczale
z dnia 8 grudnia 2003 r.
Stawki podatku od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹
lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

od

do

3,5

poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
Stawka obni¿ona
dla pojazdów wyposa¿onych
Stawka
w katalizatory lub instalacjê
podstawowa
gazow¹
279
265
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XIV/91/03
Rady Gminy w Koczale
z dnia 8 grudnia 2003 r.

Stawki podatku 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 + przyczepa/w tonach

nie mniej ni¿

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
Stawka
obni¿ona dla
pojazdów
Stawka
wyposa¿onych
podstawowa
w katalizatory
lub instalacjê
gazow¹
Dwie osie
222
210
280
266
590
561
1.487
1.413
Trzy osie
1.313
1.247
1.814
1.723

mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

inne systemy osi

Stawka
podstawowa

Stawka
obni¿ona dla
pojazdów
wyposa¿onych
w katalizatory
lub instalacjê
gazow¹

42
506
969
2.040

40
481
920
1.938

1.814
2.683

1.723
2.549

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XIV/91/03
Rady Gminy w Koczale
z dnia 8 grudnia 2003 r.
Stawki podatku od 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)
od

do

Stawka podatku
(w z³otych)

7

poni¿ej 12

221

Stawka obni¿ona dla pojazdów
wyposa¿onych w katalizatory
lub instalacjê gazow¹
210
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Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XIV/91/03
Rady Gminy w Koczale
z dnia 8 grudnia 2003 r.
Stawki podatku od 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 (w tonach)

nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka pojazdu (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
Stawka
obni¿ona dla
pojazdów
Stawka
wyposa¿onych
podstawowa
w katalizatory
lub instalacjê
gazow¹
Jedna o
111
105
187
178
337
320
Dwie osie
222
211
646
614
895
850
1.211
1.150
Trzy osie
713
677
993
943

inne systemy osi jezdnej

Stawka
podstawowa

Stawka
obni¿ona dla
pojazdów
wyposa¿onych
w katalizatory
lub instalacjê
gazow¹

27
337
592

26
320
562

326
895
1.360
1.789

310
850
1.292
1.700

993
1.348

943
1.281

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XIV/91/03
Rady Gminy w Koczale
z dnia 8 grudnia 2003 r.
Stawki podatków od autobusów
Liczba miejsc do siedzenia
mniej ni¿

równa lub wy¿sza

Stawka podatku (w
z³otych)

30
-

30

1.447
1.830

Stawka obni¿ona dla pojazdów
wyposa¿onych w katalizatory
lub instalacjê gazow¹
1.375
1.738

3099

§1

UCHWA£A Nr XIV/92/03
Rady Gminy w Koczale
z dnia 8 grudnia 2003 r.

Na terenie Gminy Kocza³a w 2004 r. dzienne stawki
op³aty targowej wynosz¹:
 przy sprzeda¿y produktów rolnych i spo¿ywczych 
15 z³,
 przy sprzeda¿y artyku³ów przemys³owych  30 z³.

w sprawie stawek op³aty targowej na 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 5,7 ust. 3 i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.)
oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31
padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M.P. Nr 51, poz. 804)  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§2
Pobór op³aty targowej zapewnia Wójt Gminy poprzez
wyznaczonych inkasentów.
§3
Dla inkasentów ustala siê prowizjê w wysokoci 30%
od zainkasowanych wp³ywów.
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§4
Traci moc uchwa³a Nr II/10/2002 Rady Gminy w Koczale z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie stawek op³aty
targowej.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kocza³a.
§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.
Zastêpca
Przewodnicz¹cego Rady Gminy
F. Drwêcka

3100
UCHWA£A Nr XIV/93/03
Rady Gminy w Koczale
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 17 i 19 pkt 1 b ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) oraz
pkt 5 b 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
1. 0bowi¹zek podatkowy dotycz¹cy podatku od posiadania psów ci¹¿y na osobach fizycznych posiadaj¹cych
psy.
2. Ustala siê podatek od posiadania psów w wysokoci:
 rocznie od ka¿dego psa  25 z³,
 rocznie od jednego psa od rencistów i emerytów
prowadz¹cych samodzielne gospodarstwo domowe  12 z³.
§2
1. Pobór podatku od posiadania psów zapewnia Wójt
Gminy poprzez wyznaczonych inkasentów.
2. Dla inkasentów ustala siê prowizjê w wysokoci 10%
pobranej kwoty.
3. Podatek od posiadania psów p³atny jest w terminie do
dnia 31 maja 2004 r. bez wezwania.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwala Nr II/12/2002 Rady Gminy w Koczale z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku
od posiadania psów.
§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.
Zastêpca
Przewodnicz¹cego Rady Gminy
F. Drwêcka

3101
UCHWA£A Nr XIV/94/03
Rady Gminy w Koczale
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie stawek op³aty miejscowej na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 17 i 19 pkt 1 b ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) oraz
pkt 5 b 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
Op³atê miejscow¹ pobiera siê od osób fizycznych przebywaj¹cych czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowociach gminy
Kocza³a, ustalonych rozporz¹dzeniem Wojewody S³upskiego jako miejscowoci posiadaj¹cych korzystne warunki klimatyczne i krajobrazowe za ka¿dy dzieñ pobytu
w wysokoci:
 od dzieci i m³odzie¿y do lat 15  0,80 z³,
 od pozosta³ych osób  1,60 z³.
§2
Pobór op³aty miejscowej zapewnia Wójt Gminy poprzez
wyznaczonych inkasentów.
§3
Dla inkasentów ustala siê prowizjê w wysokoci 30%
od zainkasowanych wp³ywów.
§4
Traci moc uchwa³a Nr II/11/2002 Rady Gminy w Koczale z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie stawek op³aty
miejscowej na 2003 rok.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kocza³a.
§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.
Zastêpca
Przewodnicz¹cego Rady Gminy
F. Drwêcka
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§3

UCHWA£A Nr X/68/2003
Radyc Gminy Przywidz
z dnia 9 grudnia 2003 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przywidz.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci.

Traci moc: Uchwa³a Nr III/9/2002 Rady Gminy Przywidz
z dnia 17 grudnia 2002 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. 17 i 19 pkt 1 b ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) oraz
pkt 5 b 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:

§4

§5
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.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
K. Podgórska

§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w
roku podatkowym 2004 na terenie Gminy Przywidz:
1. od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  0,54 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,
d) wykorzystywanch pod budownictwo letniskowe 
0,20 z³ od 1 m2 powierzchni.
2. od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,45 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
 11,78 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  4,19 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  3,64 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) letniskowych  5,82 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
g) gara¿y wolnostoj¹cych  4,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
h) od budowli lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej  2% ich wartoci
okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych

3103
UCHWA£A Nr X/69/2003
Rady Gminy Przywidz
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie zwolnieñ z podatków i op³at lokalnych.
Dzia³aj¹c 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. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón.
zm.), Rada Gminy Przywidz uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
a) budynki, budowle, grunty wykorzystywane dla potrzeb ochrony przeciwpo¿arowej, opieki spo³ecznej,
s³u¿by zdrowia i kultury,
b) budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania
cieków,
c) budynki lub ich czêci zwi¹zane bezporednio z procesem poboru i uzdatniania wody,
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przywidz.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
K. Podgórska

3104
UCHWA£A Nr X/70/2003
Rady Gminy Przywidz
z dnia 9 grudnia 2003 r.

§2

w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej.

Inkasentom przys³uguje prowizja 10% od zainkasowanej kwoty.

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,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 3104, 3105, 3106
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poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 15 i art. 19 pkt 1
lit. a, pkt 2 i 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 z pón. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r.w sprawie wysokoci
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51 poz. 804) Rada Gminy Przywidz uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej na terenie gminy Przywidz.
Op³ata dzienna wynosi  11 z³ za jedno stoisko.
§2
1. Op³atê targow¹, o której mowa w § 1 pobieraj¹ osoby
upowa¿nione przez Wójta Gminy do poboru tej op³aty
na targowisku, którzy z chwil¹ pobierania tej op³aty wydaj¹ ka¿dorazowo odpowiedni imienny kwit cis³ego
zarachowania p³ac¹cemu op³atê oraz rozliczaj¹ siê do
ostatniego dnia miesi¹ca z Urzêdem Gminy.
§3
1. Zwalnia siê z op³aty targowej czynnoci handlowe dokonywane z wolnej rêki.
§4
3. Okrela siê wysokoæ wynagrodzenia z tytu³u inkasa
na 10% pobranej kwoty.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przywidz.
§6
Traci moc Uchwa³a Nr III/11/2002 Rady Gminy Przywidz z dnia 17 grudnia 2002 r.w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej.

wie ustalenia miejscowoci w województwie gdañskim
w których pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 9, poz. 43) Rada Gminy Przywidz uchwala, nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej od osób
fizycznych przebywaj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê w celach
wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych  1,10 z³.
2. Poboru op³aty dokonuje siê w okresie od 1 czerwca do
30 wrzenia ka¿dego roku.
§2
1. Obliczenia i poboru op³aty miejscowej dokonuj¹ osoby upowa¿nione przez Wójta Gminy Przywidz.
2. Osoby o których mowa w ust. 1 dokonuj¹ rozliczenia z
op³aty miejscowej w terminie do 10 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, którego rozliczenie dotyczy.
§3
Za pobór op³aty miejscowej inkasentowi przys³uguje
prowizja w wysokoci 10% zainkasowanej op³at.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przywidz.
§5
Traci moc Uchwa³a Nr III/12/2002 Rady Gminy Przywidz z dnia 17 grudnia 2002 r.
§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.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
K. Podgórska

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
K. Podgórska

3105
UCHWA£A Nr X/71/2003
Rady Gminy Przywidz
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty miejscowej, terminu p³atnoci i sposobu jej 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 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 17 ust. 1 i art. 19
lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón.
zm.) oraz 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) w zwi¹zku z Rozporz¹dzeniem nr 3/92
Wojewody Gdañskiego z dnia 24 marca 1992 r. w spra-

3106
UCHWA£A Nr X/72/2003
Rady Gminy Przywidz
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie op³aty prolongacyjnej.
Na podstawie art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926
z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Przywidz uchwala, co
nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê prolongacyjn¹ w wysokoci
50% stawki odsetek za zw³okê z tytu³u roz³o¿enia na raty
lub odroczenia terminu p³atnoci podatków stanowi¹cych
dochód bud¿etu Gminy Przywidz.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przywidz
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§3
Traci moc Uchwa³a Nr III/13/2002 Rady Gminy Przywidz z dnia 17 grudnia 2002 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
K. Podgórska

§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.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
K. Podgórska

3107
UCHWA£A Nr X/73/2003
Rady Gminy Przywidz
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokoci podatku lenego.
Na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz.
1682 z pón. zm.):
§1

3109
UCHWA£A Nr X/75/2003
Rady Gminy Przywidz
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek 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 z pón. zm.) i art. 13 i 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1

1. Ustala siê cenê sprzeda¿y drewna na kwotê 107,70 z³
za 1 m3 jako podstawê obliczenia podatku lenego.

Okrela siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów w gminie Przywidz jak ni¿ej: 35 z³ rocznie za jednego psa.

§2

§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przywidz.
§3

Podatek wp³aca siê z góry u so³tysa lub w kasie Urzêdu Gminy Przywidz bez wezwania w terminie do dnia
15 marca ka¿dego roku lub w terminie 14 dni od daty
nabycia psa.
W przypadku nabycia psa po 30 czerwca, podatek od
posiadania psów jest p³atny w po³owie jego wysokoci.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
K. Podgórska

3108
UCHWA£A Nr X/74/2003
Rady Gminy Przywidz
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie ceny skupu ¿yta.
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 z pón. zm.):
§1
1. Ustala siê cenê skupu ¿yta za 1 q na kwotê 34,57 z³
jako podstawê obliczenia podatku rolnego dla gospodarstw rolnych.
2. dla pozosta³ych gruntów od 1 ha fizycznego na kwotê
172,85 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przywidz.

§3
Inkasentom (so³tysom) przys³uguje prowizja 10% zainkasowanej kwoty.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przywidz
§5
Traci moc Uchwa³a Nr III/10/2002 Rady Gminy Przywidz z dnia 17 grudnia 2002 r.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
K. Podgórska

3110

§3

UCHWA£A Nr X/76/2003
Rady Gminy Przywidz
z dnia 9 grudnia 2003 r.

Traci moc Uchwa³a Nr III/15/2002 Rady Gminy Przywidz z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ceny skupu ¿yta.

w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych w Gminie Przywidz na rok 2004.

§4

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.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Nr 142, poz. 1591), w zwi¹zku z artyku³em 10 ust. 1 i ust. 2,
artyku³ 12 ustawy z dnia 12.01.1991 o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. Z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón.
zm.) Rada Gminy Przywidz uchwala, co nastêpuje:

§1
1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
STAWKI PODATKU

od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
Powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
Powy¿ej 9 ton

wyprodukowanych do 1990 r.
488
706
820

wyprodukowanych po 1990 r.
468
675
779

2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita
nie mniej ni¿

mniej ni¿

STAWKI PODATKU
osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub
z zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

DWIE OSIE
12 ton

13 ton

660

770

13 ton

14 ton

770

880

14 ton

15 ton

880

990

15 ton

18 ton

1030

1260

TRZY OSIE
12 ton

17 ton

1200

1300

17 ton

19 ton

1300

1550

19 ton

21 ton

1410

1620

21 ton

23 tony

1520

1730

23 tony

25 ton

1620

1830

25 ton

26 ton

1730

2000

CZTERY OSIE I WIÊCEJ
12 ton

25 ton

1520

`1620

25 ton

27 ton

1620

1730

27 ton

29 ton

1740

1850

29 ton

31 ton

1830

2452,80

31 ton

32 ton

1950

2452,80

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

STAWKI PODATKU
Wyprodukowanych do 1990 r.
550
761
871

od 3,5 tony do 5,5 tony
powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
powy¿ej 9 ton

Wyprodukowanych po 1990 r.
519
727
830

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: ci¹gnika siod³owego + naczepa
ci¹gnika balastowego + przyczepa
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12 ton
18 ton
25 ton
31 ton

18 ton
25 ton
31 ton
40 ton

12 ton
40 ton

40 ton
44 ton

STAWKI PODATKU
osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
dwie osie
1200
1300
1390
1420
Trzy osie
1620
1730

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1520
1620
1710
1937,76
2000
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 wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:

STAWKA PODATKU
o masie ca³kowitej od 7 ton i poni¿ej 12 ton

wyprodukowanych do 1990 r.
653

wyprodukowanych po 1990 r.
623

6) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:
liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
ci¹gnika siod³owego + naczepa, ci¹gnika balastowego + naczepa
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12 ton
18 ton
25 ton

18 ton
25 ton
28 ton

23 tony
28 ton
33 tony
38 ton

28 ton
33 tony
38 ton
44 tony

12 ton
38 ton

38 ton
44 tony

Jedna o

STAWKA PODATKU
osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

400
470
520

460
510
580

460
670
890
1150

570
890
1310
1700

890
1150

990
1360

Dwie osie

Trzy osie
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7) od autobusów:
STAWKI PODATKU
Wyprodukowanych do 1990 r.
890
1422

Mniej ni¿ 30 miejsc
30 miejsc i powy¿ej

Wyprodukowanych po 1990 r.
780
1320

§2

3112

Traci moc Uchwala Nr III/14/2002 Rady Gminy Przywidz z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.

UCHWA£A Nr XIV/138/03
Rady Gminy Puck
z dnia 9 grudnia 2003 r.

§3

w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawê do obliczania podatku rolnego.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w dzienniku urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
K. Podgórska

3111
UCHWA£A Nr X/77/2003
Rady Gminy Przywidz
z dnia 9 grudnia 2003 r.
sprawie okrelenia stawek op³at administracyjnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w zwi¹zku z art. 14
i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1598 z 2001 r. z pón.
zm.) oraz art. 18 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9 z 2002 r.
poz. 84 z pó.zm.) Rada Gminy Przywidz uchwala, co nastêpuje:
§1
Za czynnoci urzêdowe nie objête ustaw¹ o op³acie
skarbowej ustala siê op³atê administracyjn¹ w tym:
 za sporz¹dzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego  70 z³,
 za decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków letniskowych  160 z³,
 za zmianê decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z wyj¹tkiem decyzji z zakresu budownictwa mieszkaniowego  55 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Nr III/18/2002 z dnia 17 grudnia
2002 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
K. Podgórska

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 (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pón. zm.), Komunikat 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 Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w komunikacie Prezesa GUS w sprawie redniej ceny skupu
¿yta z kwoty 34,57 z³ do kwoty 31,50 z³ za jeden kwintal,
przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w roku podatkowym 2003.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Puck.
§3
Traci moc uchwa³a Rady gminy Puck Nr II/25/02 z dnia
10 grudnia 2002 r. w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawê do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2003.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w 2004 r.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Kosecki

3113
UCHWA£A Nr XIV/139/03
Rady Gminy Puck
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek w podatku od nieruchomoci na terenie gminy Puck.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.), Obwieszczenie
Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w spra-
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wie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 51 poz. 804) Rada
Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
nie zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m 2
powierzchni u¿ytkowej  0,45 z³,
2) od budynków pozosta³ych lub ich czêci od 1 m 2
powierzchni u¿ytkowej  3,40 z³,
3) od gruntów:
a) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
 3,38 z³,
b) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,20 z³.
§2
Okrela siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej  14,40 z³,
2) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,46 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  8,00 z³,
4) od zak³adów nowopowsta³ych zatrudniaj¹cych minimum 3 pracowników na sta³e od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej.
Ulgê przyznaje siê na rok podatkowy na pisemny
wniosek podatnika (podmiotu gospodarczego) 
8,70 z³.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
 zawiadczenie ZUS potwierdzaj¹ce terminowe
op³acenie sk³adek,
 zawiadczenie o iloci zatrudnionych osób na sta³e
na terenie gminy,
 zawiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej,
5) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,
6) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 
0,51 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w roku 2004.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Kosecki

3114
UCHWA£A Nr XIV/140/03
Rady Gminy Puck
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci podatku od posiadania psów na terenie gminy Puck na rok podatkowy 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 13, art. 14 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 zm.), 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) Rada
Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawki podatku od posiadania
psów na terenie gminy Puck w kwocie 30,00 z³. rocznie
od ka¿dego posiadanego psa.
§2
Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania na rok podatkowy 2004 jednorazowo w terminie p³atnoci I raty zobowi¹zania pieniê¿nego do dnia 15 marca 2004 r.
§3
Je¿eli podatnik naby³ psa po terminie okrelonym w poprzednim paragrafie podatek wp³aca siê w ci¹gu czternastu dni od daty wejcia w posiadanie psa, je¿eli podatku
od tego psa nie wp³aci³ poprzedni posiadacz.
§4
Ustala siê, ¿e wp³ywy z tytu³u posiadania psów stanowiæ bêd¹ zwiêkszenie rodków finansowych dla so³ectw
na terenie, którego op³ata zosta³a zainkasowana.
§5
Traci moc uchwa³a Nr II/27/02 z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci podatku od posiadania
psów na terenie gminy Puck na rok podatkowy 2003.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Puck.

§3

§7

Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr II/26/02 z dnia
10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek w podatku od nieruchomoci na terenie
Gminy Puck na rok podatkowy 2003.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w 2004 r.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Puck.

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Kosecki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 3115, 3116, 3117
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3115
UCHWA£A Nr XIV/141/03
Rady Gminy Puck
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych na rok 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142
poz. 1591, z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 10, ust. 1 i art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84, z pón.
zm.) Rada Gminy w Pucku uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
512,b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
716,c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton
818,2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿
18 ton:
 o liczbie osi 2
1.228, o liczbie osi 3
1.432,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿
26 ton:
 o liczbie osi 3
1.637, o liczbie osi 4 i wiêcej
1.893,c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi 4 i wiêcej
2.046,3) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
921,b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
1.023,c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.228,d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿
18 ton:
 o liczbie osi 2
1.535,e) o równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi 2
1.637,f) wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi 2
1.841, o liczbie osi 3 i wiêcej
1.944,4) 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 818,5) od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów ³¹cznie z pojazdem silnikowym:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿
18 ton:
 o liczbie osi 1
1.023,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi 1
1.125, o liczbie osi 2
1.228,-

c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi 2
1.432, o liczbie osi 3 i wiêcej
1.535,6) od autobusów w zale¿noci od miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1.228,b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.535,§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Puck Nr II/34/02 z
dnia10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Puck.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie w 2004 r.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Kosecki

3116
UCHWA£A Nr XIV/147/03
Rady Gminy Puck
z dnia 9 grudnia 2003 r. r.
w sprawie op³aty administracyjnej za czynnoci niezbêdne do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) art. 18 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 Gminy Puck
uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci
niezbêdne do wydania decyzji inwestycji celu publicznego, takich jak og³oszenie prasowe i zawiadomienie stron,
analiza, w tym czêæ graficzna, uzgodnienia w kwocie
190,-z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Puck.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Kosecki

3117
UCHWA£A Nr XIV/148/03
Rady Gminy Puck
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie poboru ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego,
podatku od posiadania psów i op³at lokalnych od osób
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fizycznych w drodze inkasa oraz okrelenia inkasentów,
zasad i wysokoci ich wynagradzania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 1993 r. Dz. U. Nr 94 poz. 431
z pón. zm.) i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9
poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 60 par. 2 ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z pón. zm.)  Rada Gminy
Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê pobór podatków: lenego, rolnego, od
nieruchomoci i od posiadania psów oraz op³aty targowej od osób fizycznych z wyj¹tkiem prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ w drodze inkasa.
§2
Na inkasentów wyznacza siê so³tysów w poszczególnych so³ectwach.
§3
Inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie w wysokoci rycza³towej w kwocie 300,- z³ brutto miesiêcznie oraz 5%
od sumy zainkasowanych kwot zobowi¹zañ podatkowych
oraz op³at lokalnych, tj. op³aty targowej.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§5
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XVI/97/99 Rady Gminy Puck z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia za
inkaso zobowi¹zania podatkowego na terenie so³ectw
wchodz¹cych w sk³ad administracyjny gminy Puck.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Kosecki

3118
UCHWA£A Nr XII/77/2003
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 14, art. 15, art. 18 i art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.),
art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 Osiecznej uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci w skali rocznej:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m²
powierzchni u¿ytkowej  0,38 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m² powierzchni u¿ytkowej  11,50 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m² powierzchni u¿ytkowej  8,11 z³,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych od 1 m² powierzchni u¿ytkowej  2,10 z³,
5) od budynków lub ich czêci zawi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej w zakresie us³ug
turystycznych  5,00 z³,
6) od budynków letniskowych od 1 m² powierzchni
uzytkowej  5,80 z³,
7) od pozosta³ych budynków lub ich czêci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego od 1 m² powierzchni u¿ytkowej  3,20 z³,
8) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,
9) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
 w zakresie us³ug turystycznych od 1 m² powierzchni  0,30 z³,
 w zakresie pozostaùej dziaùalnoúci od 1 m² powierzchni  0,42 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
 3,41 z³,
c) letniskowych od 1 m² powierzchni  0,11 z³,
d) zajêtych pod drogi od 1 m² powierzchni  0,02 z³,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m² powierzchni  0,10 z³.
§2
1. Podatek od nieruchomoci pobierany jest w drodze
inkasa przez so³tysów.
2. Z tytu³u wynagrodzenia za inkaso podatku, o którym
mowa w ust. 1 inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie
prowizyjne w wysokoci dotychczas ustalonego tj. 5%
pobranego podatku.
3. Niezale¿nie od ustaleñ okrelonych w ust. 1 osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
maj¹ce osobowoci prawnej mog¹ wp³acaæ podatek
od nieruchomoci na rachunek Urzêdu Gminy w
Osiecznej na poczcie lub w banku.
§3
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów w kwocie:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 3118, 3119
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1) od posiadania jednego psa rocznie  18,00 z³,
2) od posiadania drugiego psa rocznie  28,00 z³,
3) od posiadania trzeciego i ka¿dego nastêpnego psa
rocznie  36,00 z³.
§4
Podatek od posiadania psów wp³aca siê z góry bez
wezwania do dnia 31 marca ka¿dego roku na rachunek
Urzêdu Gminy w Osiecznej w Banku Spó³dzielczym w
Lubichowie, a gdy podatnik naby³ posiadanie psa po tym
terminie to wówczas wp³aca podatek w ci¹gu 1 miesi¹ca
od daty nabycia posiadania psa, jeli podatku od niego
za dany rok nie wp³aci³ poprzedni posiadacz.
§5
Rejestracjê psów oraz obliczanie podatku od ich posiadania w gminie Osieczna prowadzi Referat Finansów.
§6
1. Ustala siê op³atê targow¹ pobieran¹ od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych
sprzeda¿y na targowiskach.
2. Op³atê targow¹ pobiera siê niezale¿nie od nale¿noci
przewidzianych w odrêbnych przepisach za korzystanie z urz¹dzeñ targowych oraz za inne us³ugi wiadczone przez prowadz¹cego targowisko.
3. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej w wysokoci 10,00 z³.
4. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
5. Na inkasenta op³aty targowej wyznacza siê pracownika Urzêdu Gminy.
§7
Ustala siê w gminie Osieczna op³atê administracyjn¹
za wypis lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  100,00 z³.
§8
1. Osoba (strona) ¿¹daj¹ca czynnoci wymienionej w § 7
uiszcza op³atê administracyjn¹:
 w wysokoci nale¿nej za dan¹ czynnoæ  przed dokonaniem tej czynnoci.
2. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê na rachunek Urzêdu Gminy w Osiecznej w Banku Spó³dzielczym w Lubichowie.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Osieczna.
§ 10
Traci moc uchwa³a Nr II/13/2002 Rady Gminy w Osiecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie podatków i op³at
lokalnych.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
L. Barszcz

3119
UCHWA£A Nr XII/78/2003
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. 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.), 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) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 20 padziernika 2003 r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r. (Dz. Urz. Nr 15, poz. 83) Rada Gminy
w Osiecznej uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  424,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  742,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  954,00 z³.
2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  554,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  248,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy  1.014,00 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  668,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.654,00 z³.
3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.252,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  507,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy  1.577,00 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.042,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2.453,00 z³.
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton  1.060,00 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1.060,00 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.060,00 z³.
5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.060,00 z³,
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b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.413,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.413,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.723,00 z³.
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.060,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie- 1.938,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.938,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  2.549,00 z³.
Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton  265,00 z³.
Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna  265,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  320,00 z³,
 o liczbie osi  dwie  850,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.150,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  943,00 z³.
Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna  424,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  562,00 z³,
 o liczbie osi  dwie  1.292,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.700,00 z³.,
 o liczbie osi  trzy  1.281,00 z³.
Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1.060,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.272,00 z³.
§2

1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1,4,7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie  432,00 z³,
 od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  757,00 z³,
 od 9 ton do poni¿ej 12 ton  973,00 z³,
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony  1.081,00 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1.081,00 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.081,00 z³,
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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  270,00 z³,
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc  1.081,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.297,00 z³.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Osieczna.
§4
Traci moc uchwa³a Nr II/14/2002 Rady Gminy w Osiecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
L. Barszcz

3120
UCHWA£A Nr XII/79/2003
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie zwolnieñ w 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 z pón. 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.) Rada Gminy w Osiecznej uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1. Budowle zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanych z zaopatrzeniem w wodê mieszkañców Gminy Osieczna.
2. Nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia dzia³alnoci w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej oraz zajête pod nie grunty.
3. Nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia dzia³alnoci statutowej w zakresie upowszechniania kultury na wsi.
4. Nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia dzia³alnoci w zakresie porz¹dku publicznego.
§2
Traci moc uchwa³a Nr II/15/2002 Rady Gminy w Osiecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Osieczna.
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§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
L. Barszcz

3121
UCHWA£A Nr XIII/59/03
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci.
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, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 5, art. 6
ust. 12, 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 110, poz. 1039) Rada
Miejska w Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê z dniem 1 stycznia 2004 r. stawki podatku
od nieruchomoci w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,50 z³ od
1 m² pow. u¿ytkowej ,
2) od budynków lub ich czêci:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿
rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich
czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób
zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci
budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,50 z³ od 1 m²
pow. u¿ytkowej,
b) bezporednio zwi¹zanych z procesem poboru
i uzdatniania wody, wytwarzania ciep³a, oczyszczaniem i odprowadzaniem cieków  8,70 od
1 m² pow. u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  6,00 z³ od 1 m² pow. u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,30 z³ od 1 m² pow. u¿ytkowej, ,
e) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ produkcyjna i us³ugow¹ przy utworzeniu w roku podatkowym nowych
miejsc pracy na okres nie krótszy ni¿ 1 rok:
 je¿eli utworzono od 3-5 miejsc pracy  11,00 z³
od 1 m2,
 je¿eli utworzono od 6-10 miejsc pracy  9,00 z³
od 1 m2,
 je¿eli utworzono powy¿ej 10 miejsc pracy 
5,00 z³ od 1 m2,
f) pozosta³ych  3,30 z³ od 1 m² pow. u¿ytkowej 
5,70 z³ od 1 m2,
3) Od budowli:
a) wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania
ciep³a, ruroci¹gi i przewody sieci rozdzielczej ciep³a
i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania
i oczyszczania cieków  1% ich wartoci okrelo-

nej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 iust. 3 7 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych,
b) pozosta³ych  2%,
4) od gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub len¹, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,60 z³
od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,41 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych  0,20 z³ od 1 m² powierzchni.
§2
Zwalania siê z podatku od nieruchomoci:
1) w ca³oci budynki gospodarcze po by³ych gospodarstwach rolnych, gdy jedynym ród³em utrzymania podatnika jest renta lub emerytura,
2) w ca³oci nieruchomoci lub ich czêci zwi¹zane z dzia³alnoci¹ kulturaln¹ oraz stanowi¹ce wysypisko odpadów i cmentarze
3) budynki mieszkalne lub ich czêci stanowi¹ce lokale
socjalne wydzielone z mieszkaniowego zasobu gminy.
§3
Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci od osób
fizycznych przez so³tysów w drodze inkasa ustalaj¹c ich
wynagrodzenie w wysokoci 5% od pobranej kwoty, b¹d
wyznaczonego pracownika samorz¹dowego w siedzibie
urzêdu.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a Nr III/7/02 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomoci (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 94
poz. 2446)
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
T. Szkudlarek

3122
UCHWA£A Nr XIII/60/03
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoci, nieruchomoci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej na terenie Gminy Czarne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
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,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 5, art. 6 ust. 12 i 13,
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
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i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200,
poz. 1683, z 2003 r. nr 110, poz. 1039) Rada Miejska
w Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci grunty, budynki, budowle lub ich czêci zwi¹zane z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹, w których realizowane bêd¹ na terenie
gminy Czarne nowe inwestycje polegaj¹ce na uruchomieniu dzia³alnoci produkcyjnej lub us³ugowej
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przys³uguje na
okres:
1) 1 r.  je¿eli w wyniku nowej inwestycji utworzono co
najmniej 5 miejsc pracy,
2) 2 lat  je¿eli w wyniku nowej inwestycji utworzono
co najmniej 10 miejsc pracy,
3) 3 lat  je¿eli w wyniku nowej inwestycji utworzono
co najmniej 15 miejsc pracy,
4) 4 lat  je¿eli w wyniku nowej inwestycji utworzono
co najmniej 20 miejsc pracy,
5) 5 lat  je¿eli w wyniku nowej inwestycji utworzono
co najmniej 35 miejsc pracy, w przypadku gdy podmiot nie posiada zaleg³oci podatkowych wobec
Gminy Czarne.
3. Warunkiem uzyskania przez podmiot gospodarczy
zwolnieñ, o których mowa w ust. 2, jest zatrudnienie w
pe³nym wymiarze czasu pracy na nowo utworzonych
miejscach pracy mieszkañców Miasta i Gminy Czarne
4. Zachowanie prawa do zwolnienia w podatku od nieruchomoci uwarunkowane jest utrzymaniem w danym
okresie zwolnienia stanu zatrudnienia na poziomie (co
najmniej) liczby miejsc pracy w dniu przyznania zwolnienia.
§2
1. Za nowo powsta³e inwestycje uwa¿a siê, uruchomienie dzia³alnoci produkcyjnej lub us³ugowej podjêtej
po dniu podjêcia niniejszej uchwa³y, a nie powsta³ej
poprzez przekszta³cenie b¹d po³¹czenie innych podmiotów gospodarczych dzia³aj¹cych na terenie Gminy
Czarne lub zmiany rodzaju (bran¿y) prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej.
2. Za nowo powsta³¹ inwestycjê uwa¿a siê równie¿ prowadzenie dzia³alnoci produkcyjnej lub us³ugowej istniej¹cej przed dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, która w zwi¹zku z poniesieniem nak³adów inwestycyjnych na zakup gruntów, wybudowaniem nowych
budynków i budowli lub ich czêci b¹d poniesienia
nak³adów na uruchomienie nowej dzia³alnoci produkcyjnej lub us³ugowej w budynkach lub budowlach bêd¹cych jego w³asnoci¹ a dotychczas nie wykorzystywanych do dzia³alnoci gospodarczej
§3
1. Zwolnienia w podatku od nieruchomoci o których
mowa w § 1, udziela siê na pisemny udokumentowany wniosek podatnika od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek.
2. Do wniosku o przyznanie zwolnienia nale¿y do³¹czyæ:
a) zestawienie poniesionych wydatków wraz z uwierzytelnionymi przez organ podatkowy odpisami
stwierdzaj¹cymi wysokoæ tych wydatków
b) owiadczenie o stanie zatrudnienia stwierdzaj¹ce
liczbê ubezpieczonych pracowników i liczbê pracow-
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ników w przeliczeniu na pe³en wymiar czasu pracy
potwierdzone przez ZUS lub zawiadczenie ZUS w
tym zakresie
c) informacjê o wielkoci oraz przeznaczeniu pomocy
publicznej uzyskanej przez przedsiêbiorcê w ci¹gu
trzech kolejnych lat
§4
1. W czasie korzystania ze zwolnienia, podatnik mo¿e
wnioskowaæ o zmianê okresów zwolnienia w zwi¹zku
z utworzeniem dodatkowych miejsc pracy
2. Do 20 stycznia ka¿dego roku podatkowego nastêpuj¹cego po roku w którym podatnik korzysta³ ze zwolnienia jest on zobowi¹zany przed³o¿yæ informacje dotycz¹ce:
a) poziomu zatrudnienia, o którym mowa w § 3 ust. 2
lit. b,
b) wielkoci oraz przeznaczeniu pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiêbiorcê w ci¹gu trzech kolejnych
lat.
§5
1. Brak zachowania warunków okrelonych niniejsz¹
uchwa³¹ powoduje utratê zwolnienia.
2. W przypadku utraty warunków uprawniaj¹cych do
zwolnienia, podatnik jest zobowi¹zany powiadomiæ organ podatkowy pisemnie w terminie 14 dni od dnia
wyst¹pienia okolicznoci powoduj¹cych utratê prawa
do zwolnienia.
3. Podatnik, o którym mowa w ust. 2 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym wyst¹pi³y okolicznoci powoduj¹ce utratê tego prawa.
4. Podatnik, który nie dope³ni³ obowi¹zku okrelonego w
ust. 2 traci prawo do zwolnienia od pocz¹tku roku podatkowego, w którym wyst¹pi³y okolicznoci powoduj¹ce utratê tego zwolnienia.
5. Podatnik, który wprowadzi³ w b³¹d Burmistrza Gminy
co do spe³nienia warunków, uprawniaj¹cych do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za ca³y
okres, przez jaki korzysta³ ze zwolnienia.
6. Podatnicy, o których mowa w ust. 4 i 5 s¹ zobowi¹zani
do zap³aty nale¿nego podatku wraz z odsetkami od zaleg³oci podatkowych.
§6
1. Zwolnienia z podatku od nieruchomoci, wynikaj¹ce
z niniejszej uchwa³y, stanowi¹ pomoc publiczn¹ w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach
dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej
dla przedsiêbiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1127)
2. W przypadku, gdy kwoty pomocy, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomoci na mocy niniejszej
uchwa³y, ³¹cznie z wartoci¹ pomocy udzielonej przedsiêbiorcy w okresie 3 lat poprzedzaj¹cych dzieñ jej
udzielenia przekrocz¹ równowartoæ 100 ty. euro,
udzielanie pomocy nastêpuje zgodnie z ustaw¹ wskazan¹ w ust. 1
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Czarne
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
T. Szkudlarek

3123
UCHWA£A Nr XIII/61/03
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
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, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62 poz,558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 14 pkt 1-3
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 110, poz. 1039) Rada Miejska w Czarnem
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê z dniem 1 stycznia 2004 r. stawkê podatku
od posiadania psów w wysokoci 25,00 z³ rocznie od
ka¿dego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu.
§2
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w § 1 je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po
dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§3
1. Podatek jest p³atny z góry bez wezwania w terminie do
dnia 31 marca lub w ci¹gu dwóch tygodni od dnia
wejcia w posiadanie psa.
2. Zarz¹dza siê pobór podatku przez so³tysów i zarz¹dców nieruchomoci w drodze inkasa ustalaj¹c ich wynagrodzenie w wysokoci 10% od pobranej kwoty,
b¹d wyznaczonego pracownika samorz¹dowego w
siedzibie urzêdu.
§4
ny

Poz. 3122, 3124, 3125
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Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi§5

Traci moc uchwa³a Nr III/8/02 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego Nr 94,
poz. 2447).
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
T. Szkudlarek

3124
UCHWA£A Nr XIII/62/03
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie stawek op³aty targowej.
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, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 19 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, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) Rada Miejska w Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê z dniem 1 stycznia 2004 r. stawki op³aty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej
dokonuj¹cy sprzeda¿y na targowiskach z wozu konnego,
z rêki, kosza, przyczepy ci¹gnikowej 10,00 z³, za zajêcie
placu pod stoisko za ka¿de rozpoczête 5 m²  7,00 z³
§2
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
przez dzier¿awcê targowiska b¹d wyznaczonego pracownika Urzêdu Miasta i Gminy.
2. W przypadku poboru op³aty targowej w drodze inkasa
przez dzier¿awcê targowiska ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 90% od pobranej op³aty
targowej
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr III/9/02 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie stawek op³aty
targowej (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 94, poz.
2448)
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
T. Szkudlarek

3125
UCHWA£A Nr XIII/63/02
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 10 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 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
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Poz. 3125, 3126, 3127

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 6 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z 1994 r. Nr 1, poz. 3,
z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137,
poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81,
poz. 875 i z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110,
poz. 1039) Rada Miejska w Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2002 r. okrelan¹ w Komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego, og³oszonego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski Nr 49, poz. 771 obni¿a siê do kwoty 32,50 z³ za 1 q
przyjmuj¹c jako podstawê do wymiaru podatku rolnego
na rok 2004.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
T. Szkudlarek

3127

§2

UCHWA£A Nr XIII/65/03
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 10 grudnia 2003 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.

§3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 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. 10 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683,
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 padziernika 2003 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
obowi¹zuj¹cych w 2004 r. (Dz. Urzêdowy Ministra Finansów Nr 15 poz. 83), Obwieszczenie Ministra Finansów
z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach
lokalnych (Monitor Polski Nr 51 poz. 804) Rada Miejska
w Czarnem uchwala, co nastêpuje:

Traci moc uchwa³a Nr III/12/02 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego (Dz. Urz.
Województwa Pomorskiego Nr 94, poz. 2449)
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
T. Szkudlarek

3126

§1

UCHWA£A Nr XIII/64/03
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 10 grudnia 2003 r.

Okrela siê z dniem 1 stycznia 2004 r. stawki podatku
od rodków transportowych w stosunku rocznym w wysokoci:
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,
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 przystosowane do u¿ywania ³¹czne 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 lub 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,

w sprawie okrelenia wzorów formularzy w podatku
od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,40 ust. 1 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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. 6 ust. 13 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 110, poz. 1039) Rada Miejska w Czarnem uchwala, co
nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory formularzy:
1) informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych,
2) deklaracji na podatek od nieruchomoci jak w za³¹cznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y*.

* Za³¹czników nr 1-2 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§3

6) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równa
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.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§2
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/175/01 Rady Miejskiej w
Czarnem z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 88, poz. 1160).

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
T. Szkudlarek
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIII/65/03
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 10 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

1.
3,5
powy¿ej 5,5
powy¿ej 9

2.
5,5 w³¹cznie
do 9 w³¹cznie
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane
wyprodukowane
do 1990 r.
po 1990 r.
3.
4.
600
550
710
700
1.100
1.000
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XIII/65/03
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 10 grudnia 2003 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH O DOPUSZCZALNEJ
MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON

Liczba osi
i dopuszczalna masa
ca³kowita
(w tonach)

nie
mniej
ni¿

mniej ni¿

1.

2.

Stawka podatku (w z³otych)

O jezdna (siê jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za
równowa¿ne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

wyprodukowane
do 1990 r.

wyprodukowane
po 1990 r.

wyprodukowane
do 1990 r.

wyprodukowane
po 1990 r.

3.

4.

5.

6.

DWIE OSIE
12

13

1.200

1.100

1.250

1.150

13

14

1.250

1.200

1.300

1.250

14

15

1.300

1.250

1.350

1.320

1.350

1.200

1.400

1.300

1.450

1.400

15

TRZY OSIE
12

17

1.400

1.350

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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17

19

1.450

1.400

1.500

1.450

19

21

1.500

1.480

1.550

1.500

21

23

1.520

1.500

1.650

1.600

23

25

1.970

1.900

1.980

1.950

1.970

1.900

2.000

1.900

25

CZTERY OSIE I WIÊCEJ
12

25

1.520

1.520

1.550

1.500

25

27

1.960

1.900

1.990

1.900

27

29

1.970

1.900

1.980

1.920

29

31

1.974

1.920

2.452,80

2.452,80

1.974

1.920

2.452,80

2.452,80

31

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XIII/65/03
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 10 grudnia 2003 r.
STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH DO U¯YWANIA
£¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW
OD 3,5 TON I PONI¯EJ 12 TON
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
od

do

1.
3,5

2.
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane
wyprodukowane
do 1990 r.
po 1990 r.
3.
4.
1.200
1.100
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XIII/65/03
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 10 grudnia 2003 r.

STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH DO U¯YWANIA
£¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U
POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
Liczba osi
i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u
pojazdów: ci¹gnik
siod³owy+ naczepa,
ci¹gnik balastowy +
przyczepy (w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
wyprodukowane
wyprodukowane
do 1990 r.
po 1990 r.
3.
4.
DWIE OSIE

nie
mniej
ni¿

mniej ni¿

1.

2.

12
18
25
31

18
25
31

1.300
1.500
1.650
1.750

12
40

40

1.850
1.970

1.200
1.400
1.600
1.700
TRZY OSIE
1.800
1.900

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
wyprodukowane
do 1990 r.
5.

wyprodukowane
po 1990 r.
6.

1.520
1.720
1.730
1.937,76

1.500
1.700
1.710
1.937,76

1.920
2.548,65

1.890
2.548,65

Dziennik Urzêdowy
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Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XIII/65/03
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 10 grudnia 2003 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJ¥
DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ OD 7 TON I PONI¯EJ 12 TON Z WYJ¥TKIEM ZWI¥ZANYCH WY£¥CZNIE
Z DZIA£ALNOCI¥ ROLNICZ¥ PROWADZON¥ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO
Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd
silnikowy/ (w tonach)
od

do

1.
7

2.
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane
do 1990 r.
3.
800

wyprodukowane
po 1990 r.
4.
700
Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XIII/65/03
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 10 grudnia 2003 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJ¥
DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON Z WYJ¥TKIEM ZWI¥ZANYCH
WY£¥CZNIE Z DZIA£ALNOCI¥ ROLNICZ¥ PROWADZON¥ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita zespo³u
pojazdów:
naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
za równowa¿ne
wyprodukowane
wyprodukowane
do 1990 r.
po 1990 r.
3.
4.
JEDNA O
900
850
950
900
1.000
950
DWIE OSIE

nie mniej ni¿

mniej ni¿

1.

2.

12
18
25

18
25

12

28

1.050

28

33

1.100

33

38

38
12
38

38

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
wyprodukowane
do 1990 r.
5.

wyprodukowane
po 1990 r.
6.

950
1.000
1.050

900
950
1.000

1.000

1.100

1.050

1.050

1.150

1.100

1.150

1.100

1.330

1.292

1.200

1.150
TRZY OSIE
1.050
1.100

1.750

1.700

1.150
1.300

1.100
1.281

1.100
1.150

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XIII/65/03
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 10 grudnia 2003 r.
STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
mniej ni¿
1.
20
-

Liczba miejsc
równej lub wy¿szej
2.
20
30

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane
do 1990 r.
3.
900
1.200
1.250

wyprodukowane
po 1990 r.
4.
700
1.150
1.200
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UCHWA£A Nr XIII/68/2003
Rady Gminy Lipusz
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatków
i op³at lokalnych w Gminie Lipusz na rok 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 wraz z pón. zm.) , w zwi¹zku z art. 5,
art. 10, art. 12 ust. 4, art. 14, art. 15, art. 17, art. 18 i art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 wraz z pón. zm.)
oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz.U z 1993 r. Nr 94, poz. 431 wraz z pón. zm.)
i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (MP Nr 51, poz. 804) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 padziernika 2003
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
obowi¹zuj¹cych w 2004 r. (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 83)
Rada Gminy Lipusz uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wysokoæ stawek 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  0,48 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni  3,40 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,10 z³,
d) w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,30 z³,
e) letniskowych od 1 m2 powierzchni  0,20 z³,
f) drogi  0,01 z³,
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
0,45 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej  15,30 z³,
 zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w
bran¿y handlowej poza miejscowoci¹ Lipusz
 7,65 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
5,43 z³,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,49 z³,
e) znajduj¹cych siê na dzia³kach letniskowych 
5,82 z³,
f) zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  3,22 z³,
g) pozosta³ych od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej  3,22 z³,
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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
1. Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
rodków transportowych:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 do 5,5 ton, w³¹cznie
524,00 z³
b) powy¿ej 5,5 do 7,5 ton w³¹cznie
654,00 z³
c) powy¿ej 7,5 do 9,0 ton w³¹cznie
704,00 z³
d) powy¿ej 9,0 ton
755,00 z³
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, z tym, ¿e
w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynosz¹, jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y  stawki jak w za³¹czniku nr 1,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 ton i poni¿ej 12 ton  1.006,00 z³,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego  stawki jak
w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y
przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹
do uchwa³y lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿
12 ton, wynosz¹ jak w za³¹czniku nr 2 do niniejszej
uchwa³y,
5) od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego  402,00 z³,
6) od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego  stawki jak w za³¹czniku nr 3 od uchwa³y,
7) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc
362,00 z³
b) powy¿ej 15 miejsc do mniej ni¿ 30 miejsc
523,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc.
905,00 z³
2. Nie wprowadza siê innych zwolnieñ poza wymienionymi w art. 12 ust. 1 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.
§3
1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów:
 za ka¿dego posiadanego psa rocznie  30,00 z³.
przy czym:
1) podatek p³aci siê bez wezwania  w terminie do 31
marca ka¿dego roku, za rok podatkowy z góry,
2) gdy podatnik naby³ psa w ci¹gu roku, p³atnoæ podatku powinna nast¹piæ najpóniej w ci¹gu jednego
miesi¹ca od daty nabycia,
3) nie wprowadza siê innych zwolnieñ, poza wymienionymi a art. 13 ust. 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
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§4

§6

1. Okrela siê wysokoæ stawek dziennych op³aty targowej, pobieranej od osób dokonuj¹cych sprzeda¿y na
targowisku
1) od sprzedaj¹cych z pojazdu samochodowego, ci¹gnika, przyczepy lub wozu konnego  9,00 z³:
a) od sprzedaj¹cych produkty rolne (zbo¿e, ziemniaki)  6,00 z³,
2) od sprzedaj¹cych z kiosku, straganu lub namiotu
za 1 m2 powierzchni  3,00 z³,
3) od sprzeda¿y z lady, ³awy, sto³u za ka¿dy metr bie¿¹cy  5,00 z³,
4) od sprzeda¿y obnonej z rêki, kosza, wiadra, skrzyni
itp. za m2 powierzchni  5,00 z³,
5) od sprzedaj¹cych zwierzêta:
a) koni, krów  od sztuki  2,00 z³,
b) trzody chlewnej  od wszystkich sztuk  2,00 z³,
c) owiec  od wszystkich sztuk  1,50 z³,
d) od innych zwierz¹t gospodarskich lub domowych
(drób)  od wszystkich sztuk  1,00 z³.
2. Poboru op³aty targowej za pokwitowaniem dokonuje
inkasent upowa¿niony przez Wójta Gminy.
3. Op³aty targowej nie pobiera siê od osób wymienionych w art. 16 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

1. Okrela siê wysokoæ op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe, wykonane przez pracowników Urzêdu Gminy:
1) za sporz¹dzenie testamentu dla jednej osoby:
 w so³ectwie Lipusz  20,00 z³,
 poza so³ectwem Lipusz  40,00 z³.
2. Osoby wnioskuj¹ce wykonanie czynnoci urzêdowych,
uiszczaj¹ nale¿n¹ op³atê administracyjn¹ za pokwitowaniem na rêce pracownika Urzêdu w dniu wykonania tej czynnoci.

§5
1. Okrela siê stawki dzienne op³aty miejscowej  pobieranej od osób fizycznych przebywaj¹cych we wsi Lipusz i Gostomko, okresowo od dnia 1 czerwca do
30 wrzenia ka¿dego roku w celach wypoczynkowych
i zdrowotnych lub turystycznych w wysokoci  od osoby  1,50 z³.
2. Obowi¹zek uiszczenia op³aty miejscowej powstaje
z chwil¹ przybycia na teren wsi Lipusz i Gostomko,
w zamiarze pozostania co najmniej przez 1 dobê.
3. Op³atê uiszcza siê bez wezwania.

§7
1. Inkasentami podatków i op³at lokalnych wymienionych
w niniejszej uchwale w § 1  3 oraz § 5  6 oraz podatku
rolnego i lenego s¹ upowa¿nieni pracownicy Urzêdu
Gminy i w³aciwi so³tysi wsi oraz osoby upowa¿nione
przez Wójta Gminy.
2. Wskanik wysokoci wynagrodzenia za inkaso dla so³tysów i osób upowa¿nionych ustala siê w wysokoci
5% od zainkasowanych kwot.
3. Wynagrodzenie za inkaso op³aty targowej ustala siê
w wysokoci 22,00 z³. od jednego targu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie na terenie gminy w roku
podatkowym 2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Lipiñski

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIII/68/2003
Rady Gminy Lipusz
z dnia 10 grudnia 2003 r.
Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

Liczba dwóch osi i dopuszczalna
masa ca³kowita (w tonach):

nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
13
13
14
14
15
15
Liczba trzech osi i dopuszczalna
masa ca³kowita (w tonach):
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12

17

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

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

805
905
1 006
1 107

885
996
1 107
1 252

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
1 107

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
1 258
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17
19
19
21
21
23
23
25
25
Liczba czterech i wiêcej osi
i dopuszczalna masa ca³kowita
(w tonach):
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
25
27
29
31

25
27
29
31

1 207
1 308
1 408
1 660
1 710

1 358
1 459
1 559
1 911
2 012

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
1 660
1 761
1 861
2 012
2 012

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
1 911
2 012
2 113
2 452,80
2 452,80
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XIII/68/2003
Rady Gminy Lipusz
z dnia 10 grudnia 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 dwóch osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów: ci¹gnik
siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
18
25
25
31
31
Liczba trzech osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów: ci¹gnik
siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
40

40

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
1 107
1 157
1 207
1 559

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
1 107
1 207
1 207
1 937,76

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
1 258
1 761

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
1 723
2 548,65
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XIII/68/2003
Rady Gminy Lipusz
z dnia 10 grudnia 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 jednej osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów: naczepa
+ pojazd silnikowy, przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12

18

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
453

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
503
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18
25
25
Liczba dwóch osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów: naczepa
+ pojazd silnikowy, przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej ni¿
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mniej ni¿

12
28
28
33
33
38
38
Liczba trzech osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów: naczepa
+ pojazd silnikowy, przyczepa + pojazd
silnik (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
38

38

503
604

553
604
Stawka podatku (w z³otych)

o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
604
654
850
1 150

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
654
850
1 292
1 700

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
704
943

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
943
1 281

3129

3130

UCHWA£A Nr XIII/69/2003
Rady Gminy Lipusz
z dnia 10 grudnia 2003 r.

UCHWA£A Nr 116/XX/2003
Rady Gminy Gniewino
z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali u¿ytkowych w gminie Lipusz.

w sprawie obni¿enia ceny ¿yta do ustalenia podstawy
obliczania podatku rolnego na 2004 rok na terenie Gminy Gniewino.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 wraz z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce miesiêczne stawki czynszu najmu lokali u¿ytkowych na terenie gminy:
1. Za najem lokali na cele u¿ytecznoci publicznej w
zakresie ochrony zdrowia, ochrony socjalnej, owiaty, ³adu i porz¹dku publicznego i na inne cele nie zarobkowe nie zwi¹zane z finansowaniem przez bud¿et gminy kwotê 1,40 z³ za m2 powierzchni plus
podatek od wartoci dodanej (Vat).
2. Za najem lokali na prowadzenie dzia³alnoci wytwórczej, us³ugowej i handlowej kwotê 9,00 z³ za m2 powierzchni plus podatek od wartoci dodanej (Vat).
§2
Traci moc obowi¹zuj¹ca uchwa³a Nr III/13/2002 Rady
Gminy w Lipuszu z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie
ustalenia stawek czynszu najmu lokali u¿ytkowych w
gminie Lipusz.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje w roku 2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Lipiñski

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.) w zwi¹zku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15.11.1984 r. o podatku rolnym (t.j.:Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 ze zm.) Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê cenê skupu ¿yta jako podstawê do obliczania podatku rolnego na 2004 rok do wysokoci 27,66 z³
za 1 kwintal.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Gniewino
M. Korkosz

3131
UCHWA£A Nr 117/XX/2003
Rady Gminy Gniewino
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci na terenie gminy Gniewino.
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,
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poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. ze zm.) 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. 804) Rada Gminy
Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,46 z³,
2) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej 
17,30 z³,
3) od budynków gospodarczych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej  8,11 z³,
4) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  1,75 z³,
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  4,54 z³,
6) od budowli  2% ich wartoci,
7) od 1 m 2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków  0,57 z³,
b) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  0,15 z³,
8) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, gruntów zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych  3,41 z³.
§2
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci  budynki,
budowle i grunty lub ich wydzielone czêci zajête w
celu realizacji zadañ w³asnych gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Gniewino
M. Korkosz

3132
UCHWA£A Nr 118/XX/2003
Rady Gminy Gniewino
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokoci op³at lokalnych w Gminie Gniewino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.Nr 142, poz. 1591
ze zm.) w zwi¹zku z art. 15, art. 18, art. 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

(Dz. U.Nr Nr 9, poz. 84 z 2002 r. ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. (M.P.
Nr 51, poz. 804) Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³atê targow¹ w gminie Gniewino w wysokoci 20,00 z³ dziennie.
2. Op³atê targow¹ nale¿y wnosiæ osobicie na rachunek
Urzêdu Gminy w PKO BP S.A.OC/Wejherowo Ekspozytura Gniewino nr 52 10201912-102451126 nie póniej ni¿ w dniu sprzeda¿y, przed jej rozpoczêciem.
3. Otrzymane pokwitowanie jest jedynym dowodem
wniesienia op³aty.
§2
1. Wprowadza siê w gminie Gniewino nastêpuj¹c¹ op³atê administracyjn¹;
a) za wydawane wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w wysokoci 175,00 z³ za jeden komplet wy¿ej wymienionych
dokumentów.
2. Op³atê administracyjn¹ nale¿y wp³acaæ na rachunek
bankowy Urzêdu Gminy w PKO BP S.A. OC/Wejherowo Ekspozytura Gniewino Nr 52 10201912-102451126.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Gniewino
M. Korkosz

3133
UCHWA£A Nr 119/XX/2003
Rady Gminy Gniewino
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokoci stawki 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 ze zm.) art. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9
poz. 84 z 2002 r. 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. 804) Rada Gminy
Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê roczn¹ podatku od posiadania psów
w gminie Gniewino w wysokoci:
 35 z³ z tytu³u posiadania jednego psa,
 35 z³ z tytu³u równoczesnego posiadania drugiego
i ka¿dego nastêpnego psa.
§2
1. Podatek reguluje 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
jego nabycia je¿eli poprzedni posiadacz podatku nie
op³aci³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 3133, 3134

 7620 

2. Podatek za psa nabytego po 30 czerwca wp³aca siê
w po³owie wysokoci ustalonej w § 1, je¿eli nie uregulowa³ go poprzedni w³aciciel.
§3
Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa przez wyznaczonych inkasentów  so³tysów
lub bezporednie wp³aty na rachunek Urzêdu Gminy w
PKO BP S.A. OC/Wejherowo Ekspozytura w Gniewinie
Nr 52 10201912-102451126.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Gniewino
M. Korkosz

3134
UCHWA£A Nr XIV/144/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci w Gminie Miejskiej Starogard Gdañski
na 2004 rok.
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 ze zm.: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683,
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) oraz pkt 1 i 2 Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (MP Nr 51, poz. 804), 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 ze
zm.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,61 z³ od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,03 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0,14 z³ od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,48 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  16,70 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,08 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych  5,76 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
Ustala siê wzór:  Informacji o nieruchomociach
i obiektach budowlanych stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 oraz
wzór Deklaracji na podatek od nieruchomoci na 2004
rok stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

3135
UCHWA£A Nr XIV/145/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard
Gdañski na 2004 rok.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.: Nr 200, poz. 1683 z 2002 r.,
Nr 110, poz. 1039 z 2003 r.), pkt 3 Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie okrelenia górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (MP Nr 51, poz. 804) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 20 padziernika 2003 r. w sprawie stawek podatku od rodkow transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r. (Dz. U. MF Nr 16, poz. 83) art. 40
ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806 z 2002 r., Nr 80, poz. 717 z 2003 r.) Rada
Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  610,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  950,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton  1.230,00 z³,
2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿
18 ton:
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 o liczbie osi  dwie  1.600,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.450,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.860,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.820,00 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.700,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie  2.280,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  2.220,00 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2.170,00 z³,
3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.860,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.650,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie  2.210,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  2.160,00 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2.060,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie  2.360,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  2.320,00 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2.270,00 z³,
4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do stosowania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony  1.240,00 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1.340,00 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.440,00 z³,
5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do stosowania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
zawieszeniem pneumatycznym lub z 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  1.500,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  dwie  1.650,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.600,00 z³,
c) powy¿ej 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.820,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.750,00 z³,
6) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do stosowania 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  1.550,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  dwie  1.937,76 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.780,00 z³,
c) powy¿ej 36 ton do 40 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  dwie  2.000,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.800,00 z³,
d) powy¿ej 40 ton:
 o liczbie osi dwie  2.320,00 z³,
 o liczbie osi trzy  2.548,65 z³,
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  455,00 z³,
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8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton
 o liczbie osi  jedna  685,00 z³,
 o liczbie osi  dwie  680,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  677,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  jedna  800,00 z³,
 o liczbie osi  dwie  849,94 z³,
 o liczbie osi  trzy  760,00 z³,
c) powy¿ej 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  1.050,00 z³,
 o liczbie osi  dwie  1.030,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.020,00 z³,
9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna  960,00 z³,
 o liczbie osi  dwie  950,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  943,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  jedna  1.410,00 z³,
 o liczbie osi  dwie  1.360,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.310,00 z³,
c) powy¿ej 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  1.810,00 z³,
 o liczbie osi  dwie  1.760,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.710,00 z³,
10) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1.340,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.810,00 z³.
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1,4,7 i 10 wyprodukowanych po 2000 r. stawki podatku zmniejsza siê
i okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  549,00 z³,
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  855,00 z³,
 powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton  1.107,00 z³,
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do stosowania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony  1.116,00 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1.206,00 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.296,00 z³,
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton  409,50 z³,
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc  1.206,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.629,00 z³,
2) dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1,4,7 i 10 wyposa¿onych w katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i okrela w wysokoci:
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a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  549,00 z³,
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  855,00 z³,
 powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton  1.107,00 z³,
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do stosowania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony  1.116,00 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1.206,00 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.296,00 z³,
c) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc  1.206,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.629,00 z³.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

3136
UCHWA£A Nr XIV/146/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów w Gminie Miejskiej Starogard Gdañski
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 ze zm.: nr 200, poz. 1683 i z 2003 r. Nr 110,
poz. 1039) oraz pkt 4 Obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (MP Nr 51, poz. 804); 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 ze zm.: Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717); Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w wysokoci  40 z³ od jednego psa.
§2
1. Podatek, o którym mowa w § 1, p³atny jest w dwóch
równych ratach: do 15 lutego i do 15 sierpnia roku
podatkowego.
2. Zg³oszenie  w formie owiadczenia o posiadaniu psa
 nale¿y z³o¿yæ organowi podatkowemu w ci¹gu czternastu dni od dnia wyst¹pienia okolicznoci uzasadniaj¹cych powstanie obowi¹zku.
3. Obowi¹zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym po-

wsta³y okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie tego obowi¹zku.
§3
1. Rada Miejska wyznacza Agencjê Wspierania Przedsiêbiorczoci w Starogardzie Gdañskim na inkasenta w
zakresie poboru oraz wp³aty inkasa na rachunek Urzêdu Miejskiego.
2. Za czynnoci wymienione w ust. 1 inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 20% pobranego
podatku.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

3137
UCHWA£A Nr XIV/147/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej w Gminie Miejskiej Starogard Gdañski 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 ze zm.: nr 200, poz. 1683 i z 2003 r. Nr 110,
poz. 1039) oraz pkt 4 Obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (MP Nr 51, poz. 804); 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 ze zm.: Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717); Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wysokoæ stawki op³aty administracyjnej
za:
1) wydanie wypisów lub wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od ka¿dej pe³nej strony formatu A4 (przy czym zaczêt¹ stronê
uwa¿a siê za pe³n¹) dla celów budownictwa innego
ni¿ mieszkaniowego:
a) jednobarwnych  45,00 z³;
b) kolorowych  80,00 z³.
2) wydanie przez Prezydenta Miasta Starogardu Gdañskiego bezterminowego zezwolenia na utrzymywanie jednego psa rasy uznanej za agresywn¹, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
oraz warunków wydawania zezwoleñ na utrzymywanie psa takiej rasy (Dz. U. z 1998 r. Nr 159,
poz. 1051)  w wysokoci 180,00 z³.
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2. Op³atê administracyjn¹ nale¿y uiciæ przed dokonaniem
czynnoci okrelonych w ust. 1.
3. Zarz¹dza siê pobór op³aty administracyjnej w drodze
inkasa, które wykonywaæ bêd¹ pracownicy Wydzia³u
Finansowego Urzêdu Miejskiego: Celestyna Abramczyk
i Ingrid Grabowska.
4. Do inkasentów nale¿y pobór op³aty administracyjnej
i jej wp³ata do kasy Urzêdu Miejskiego
5. Za czynnoci wymienione w ust. 3 i 4 inkasentom przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 1% pobranego
inkasa.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województw Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

3138
UCHWA£A Nr XIV/148/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 10 grudnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr III/16/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz 84 z pon. zm.) art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z pon. zm.) Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala co nastêpuje
§1
Dokonuje siê zmiany uchwa³y Nr III/16/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej, zmienionej uchwa³¹ Nr V/47/2003 z dnia 12 lutego 2003 r. oraz
uchwa³¹ Nr VII/58/2003 z 19 marca 2003 r. w nastêpuj¹cy
sposób:
1) W paragrafie 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:
1. Okrela siê wysokoæ stawki op³aty targowej na
innych targowiskach ni¿ po³o¿one przy al. Niepodleg³oci oraz ulicy Zielonej:
1) dla ka¿dego punktu sprzeda¿y o powierzchni
do 20 metrów kwadratowych
a) sprzeda¿ warzyw, owoców, kwiatów i artyku³ów spo¿ywczych 7,- dziennie,
b) ma³a gastronomia z przyczepy 14,- z³ dziennie,
c) sprzeda¿ artyku³ów przemys³owych 8,- z³
dziennie,
2) dla ka¿dego punktu sprzeda¿y o powierzchni
powy¿ej 20 metrów kwadratowych bez wzglêdu na rodzaj asortymentu sprzeda¿y 30,- z³
dziennie.
2) W paragrafie 4 ust. 2 zapis w ust. 1 zastêpuje siê
zapisem w ustêpie 1 punkcie 1.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Starogardu Gdañskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

3139
UCHWA£A Nr XII/213/03
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 5 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200,
poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039
i Nr 188, poz. 1840) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
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 dla nieruchomoci po³o¿onych w I strefie
miasta  16,50 z³,
3) 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 dla nieruchomoci po³o¿onych w II strefie
miasta  15,49 z³,
4) 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 dla nieruchomoci po³o¿onych poza granicami miasta  12,44 z³,
5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,49 z³,
6) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospo-
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darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,11 z³,
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  4,02 z³,
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków letniskowych  5,82 z³,
od budowli lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej  2% ich wartoci
okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,63 z³,
od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajêtych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,41 z³,
od 1 m2 powierzchni gruntów pozosta³ych, w tym
zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,17 z³ I i II strefê okrela Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2

Traci moc Uchwa³a Nr II/12/02 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kartuzy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
W. Czarnecki
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XII/213/03
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 10 grudnia 2003 r.
Podzia³ obszaru administracyjnego miasta Kartuzy
na strefy dla celów zwi¹zanych z okreleniem
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci
I strefa  obejmuje tereny po³o¿one w granicach:
 ul. Rynek i pasa¿ przy Rynku  ca³oæ,
 Plac Brunona  ca³y,
 ul. Jeziorna  ca³a,
 czêæ ul. 3-go Maja (od Placu Brunona: prawa strona 
od Nr 2 do Nr 8, lewa strona  od Nr 1 do Nr 13),
 ul. J. Bieliñskiego  ca³a,
 ul. Dworcowa  ca³a ³¹cznie z targowiskiem miejskim
 ul. Kociuszki  ca³a,
 ul. Gen. J. Hallera  ca³a,
 ul. Parkowa  ca³a,
 czêæ ul. Gdañskiej (od ul. Jeziornej: prawa strona 
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od Nr 2 do Nr 12, lewa strona  od Nr 1 do Nr 21 do
ul. Marsza³ka J. Pi³sudskiego),
 ul. Marsza³ka J. Pi³sudskiego  ca³a  do dyskontu spo¿ywczego Biedronka wraz z przyleg³ymi obiektami
(teren Spó³dzielni Mieszkaniowej),
 czêæ ul. Zamkowej/od ul. Sêdzickiego: prawa strona
 od Nr 2 do Nr 36, lewa strona  od Nr 1 do Nr 45 do
Osiedla J. Wybickiego pomiêdzy blokami Nr 1,2,3,5,8,
boiskiem szkolnym i blokami Nr 12,10 i 9.
II strefa  obejmuje pozosta³y obszar w granicach administracyjnych miasta Kartuzy (nie zaliczany do I strefy).

3140
UCHWA£A Nr XIII/273/03
Rady Miasta Gdyni
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXXV/1133/01 Rady
Miasta Gdyni z 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
op³at za us³ugi przewozowe osób rodkami miejskiej
komunikacji zbiorowej z póniejszymi zmianami.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,
art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74 z pón. zm.) oraz art. 8
ust. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U.
Nr 97/01, poz. 1050), Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê Uchwa³ê z 28 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia op³at za us³ugi przewozowe osób rodkami
miejskiej komunikacji zbiorowej w sposób nastêpuj¹cy:
1. Dotychczasowy § 2 ust.1 punkt 7 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
a) uczniowie niepe³nosprawni (na wózku inwalidzkim lub bez) na podstawie legitymacji szkolnej
MENiS II /182/2;
b) dzieci niepe³nosprawne (na wózku inwalidzkim
lub bez), uczêszczaj¹ce o przedszkoli lub oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych,
na podstawie legitymacji przedszkolnej MENiS
 II/181/2;
c) towarzysz¹cy osobom wymienionym w p. 7a) i
7b) opiekun, któremu prawo to przys³uguje równie¿ bez towarzystwa osób wymienionych w p.
7a) i 7b) wy³¹cznie na trasie miejsce zamieszkania  placówka szkolna lub przedszkolna, na podstawie zawiadczenia dla opiekuna ucznia niepe³nosprawnego M/-I/2002 wydanego przez placówkê szkoln¹ lub przedszkoln¹.
2. W dotychczasowym § 2 ust. 2 dodaje siê pkt.7 w
brzmieniu:
uczniowie i studenci legitymuj¹cy siê kart¹ EURO<26
Student oraz kart¹ ISIC.
3. Dotychczasowy § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Bilet jednorazowy i 24 godzinny (w tym w postaci
karnetu)  w celu nadania mu wa¿noci  musi byæ
skasowany niezw³ocznie po wejciu do rodka miejskiej komunikacji zbiorowej.
4. Dotychczasowy § 5 otrzymuje brzmienie:
1) Bilet 24 godzinny opatrzony jest specjalnym nadrukiem: 24 godzinny,
2) bilet 24 godzinny wa¿ny jest na liniach zwyk³ych,
pospiesznych, nocnych i specjalnych w Gdyni
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oraz na liniach zwyk³ych, pospiesznych, nocnych i
specjalnych ZKM w Gdyni na obszarze innych gmin,
2) bilet 24 godzinny uzyskuje wa¿noæ po jednokrotnym skasowaniu podczas realizacji pierwszego przejazdu,
3) bilet 24 godzinny po nadaniu mu wa¿noci uprawnia posiadacza tego biletu do realizacji nieograniczonej liczby przejazdów w ci¹gu 24 godzin od momentu skasowania,
4) bilety jednorazowe nie mog¹ byæ wykorzystane jako
bilet 24 godzinny,
5) bilet 24 godzinny ulgowy mo¿e byæ ³¹czony w celu
uzyskania biletu 24 godzinnego normalnego.

5. Dotychczasow¹ treæ za³¹czników o numerach 1 i 5
wprowadzonych Uchwa³¹ Nr XXXV/1133/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 r. zmienia siê i nadaje siê brzmienie jak w za³¹cznikach nr 1 i 5 do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Wojewódzkim
Dzienniku Urzêdowym i wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu
w Monitorze Rady Miasta Gdyni z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
od 1 stycznia 2004 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik 1a

Ceny biletów jednorazowych [z³]

Przejazdy w granicachGdyni
Rodzaj linii
Zwyk³a
Pospieszna,
specjalna i nocna

Przejazdywobrêbie siecikomunikacyjnej z
przekraczaniemgranic administracyjnychmiast*

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

2,00

1,00

3,00

1,50

3,00

1,50

3,50

1,75

* Podwy¿szona taryfa za przekraczanie granicy administracyjnej na linii zwyk³ej nie obowi¹zuje na linii 105
Za³¹cznik 1b

Przejazdy w granicachGdyni

Rodzaj linii

Przejazdywobrêbie siecikomunikacyjnej z
przekraczaniemgranicadministracyjnychmiast
normalny
ulgowy

normalny

ulgowy

Zwyk³a

8,00

4,00

8,00

4,00

Pospieszna,
specjalna i nocna

8,00

4,00

8,00

4,00

Za³¹cznik 5
Pozosta³e ceny i koszty
1. Cena normalnego biletu pracowniczo-rodzinnego  92 z³.
2. Cena ulgowego biletu pracowniczo-rodzinnego  46 z³.
3. Wartoæ biletu rodzinnego dla celów naliczania podatku VAT  52 z³.
4. Wartoæ biletu pracowniczego dla celów naliczania
podatku VAT  92 z³.
5. Zwrot zrycza³towanych kosztów za anulowanie op³aty
dodatkowej  5 z³.
6. Zwrot zrycza³towanych kosztów przygotowania wezwañ przeds¹dowych  5 z³.

3141
UCHWA£A Nr XII/215/03
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
posiadania psów oraz unormowania niektórych spraw
dotycz¹cych tego podatku w Gminie Kartuzy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz 1591 zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr113 poz 984, Nr 214 poz 1806 Dz. U. z 2003 r
Nr 80 poz. 717) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 zmiany Dz. U.z 2002 r. Nr 200
poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 110 poz. 1039) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 padziernika
2003 r. 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. 802) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawki podatku od posiadania
jednego psa w kwocie 20 z³.
§2
Dla psów nabytych w drugiej po³owie roku podatkowego podatek wymieniony w § 1, zwany dalej podatkiem,
wp³aca siê w 50% jego wysokoci przypadaj¹cej za dany
rok.
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§3
Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadacza psów w drodze inkaso.
§4
Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania w terminie
do 15 marca ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³ psa po
tym terminie to wówczas podatek wp³aca siê w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty nabycia, o ile podatku od jego
posiadania nie zap³aci³ poprzedni posiadacz.
§5
Wyznacza siê inkasentów do poboru i obliczania podatku od posiadania psów:
1. W miecie Kartuzy:
a) Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ Kaszuby w Kartuzach dla swoich mieszkañców,
b) dla pozosta³ych mieszkañców Urz¹d Gminy Kartuzy.
2. Na obszarze so³ectw gminy  so³tysów.
§6
Okrela siê wysokoæ wynagrodzenia za inkaso podatku w wysokoci 10%
§7
Zwolnieni od podatki s¹:
1) osoby niewidome  od psów przewodników,
2) osoby w wieku powy¿ej 70 lat prowadz¹ce samodzielnie gospodarstwo domowe  od jednego psa,
3) w³aciciele gospodarstw rolnych od dwóch psów.
§8
Traci moc uchwa³a Nr XXXI/503/01 Rady Miejskiej
w Kartuzach z dnia 27 listopad 2001 r. W sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów
oraz unormowania niekórych spraw dotycz¹cych tego podatku w Gminie Kartuzy.
§9
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kartuzy
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 styczeñ 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
W. Czarnecki

3142
UCHWA£A Nr XII/216/03
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXIX/239/96 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej i unormowania niektórych innych spraw dotycz¹cych tej op³aty
w Gminie Kartuzy (t.j.:obwieszczenie Nr 1/03 Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 1 kwietnia
2003).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 zmiany 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)
art. 15, art. 19 pkt 1.lita pkt 2i 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 zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 200
poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 110 poz. 1039) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 padziernika
2003 r. i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P.
Nr 51 poz. 804) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek
Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej na terenie gminy Kartuzy w sposób nastêpuj¹cy:
1. Na targowisku zwierzêcym w Kartuzach:
a) od wjazdu na targowisko pobiera siê jednorazowo
od ka¿dego pojazdu (samochód, ci¹gnik, furmanka)
lub wprowadzania zwierz¹t gospodarskich  17 z³,
b) za prowadzenie drobnej sprzeda¿y pobiera siê op³atê
sta³¹ w wysokoci 14 z³.
2. Na targowisku miejskim przy Dworcu PKS w Kartuzach
i wszelkich innych miejscach w których jest prowadzony handel.
a) przy sprzeda¿y z samochodu osobowego  22 z³,
b) przy sprzeda¿y z wozu konnego  15 z³,
c) przy sprzeda¿y z samochodu dostawczego do 2 ton
³adownoci, traktorów, samochodów osobowych z
przyczep¹ (za ka¿dy taki pojazd)  33 z³,
d) przy sprzeda¿y z samochodu powy¿ej 2 ton ³adownoci  43 z³,
e) za zajêcie powierzchni placu targowego pod towar
albo pod stanowisko do wykonania czynnoci handlowych lub rzemielniczych pobiera siê za ka¿dy
1 m2 zajêtej powierzchni  6 z³,
f) za zajêcie ³awy lub sto³u targowego w zwi¹zku ze
sprzeda¿¹:
1) nowych artyku³ów przemys³owych pobiera siê za
ka¿dy metr zajêtej ³awy lub sto³u  15 z³,
2) u¿ywanych artyku³ów przemys³owych pobiera siê
za ka¿dy metr zajêtej ³awy lub sto³u  6 z³.
g) przy sprzeda¿y obnonej z rêki, kosza, wiadra itp.
pobiera siê od ka¿dej osoby dokonuj¹cej sprzeda¿y
 4 z³,
h) za wystawienie straganu przed obiekt, okrela siê
dzienn¹ stawkê op³aty targowej wynosz¹c¹ za 1 m2
powierzchni  7 z³.
3. Za zajêcie straganu stanowi¹cego w³asnoæ Stowarzyszenia Kupców Rynku w Kartuzach na targowisku miejskim przy ul. Dworcowej w Kartuzach op³ata targowa
ustalana jest w wysokoci:
1) 38 z³ w stosunku miesiêcznym za zajêcie 1 m2 straganu o ile sprzedawca z³o¿y Gminie Kartuzy owiadczenie na rycza³towe op³acenie op³aty targowej,
2) 49 z³ w stosunku miesiêcznym za zajêcie 1 m2 straganu o ile sprzedawca nie z³o¿y Gminie Kartuzy
owiadczenie na rycza³towe op³acenie op³aty targowej,
3) 26 z³ w stosunku miesiêcznym za zajêcie 1 m2 powierzchni poza boksem handlowym.
4. Dopuszcza siê:

 7627 

Poz. 3142, 3143

a) wystawienie towaru w sektorze spo¿ywczym poza
boks na szerokoæ wynosz¹c¹ maks. 100 cm oraz
na ca³¹ d³ugoæ boksu,
b) wystawienie towaru w sektorze przemys³owym poza
boks na szerokoæ wynosz¹c¹ maks. 70 cm oraz na
ca³¹ d³ugoæ boksu.
4. Owiadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 i 3 lit.
a i b sk³ada siê bezporednio inkasentom targowiska
wraz z op³at¹.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki dziennej op³aty targowej w czasie imprez kulturalnych organizowanych przez
Gminê Kartuzy lub gminne jednostki organizacyjne:
1) Imprezy o charakterze regionalnym: Truskawkobranie:
a) za prowadzenie handlu w zakresie sprzeda¿y
piwa: 575 z³,
b) za prowadzenie handlu w zakresie gastronomii (np.
sprzeda¿y napojów, s³odyczy artyku³ów spo¿ywczych itp. z wy³¹czeniem sprzeda¿y piwa): 350 z³,
c) za prowadzenie handlu w zakresie artyku³ów przemys³owych: 220 z³,
2) pozosta³e imprezy:
a) za prowadzenie handlu w zakresie sprzeda¿y
piwa: 450 z³,
b) za prowadzenie handlu w zakresie gastronomii (np.
sprzeda¿y napojów, s³odyczy artyku³ów spo¿ywczych itp. z wy³¹czeniem sprzeda¿y piwa): 250 z³,
c) za prowadzenie handlu w zakresie artyku³ów przemys³owych:w: 150 z³.
6. W przypadku zwiêkszenia ekspozycji sprzeda¿y poza
obrêb ³awy za tê czêæ pobiera siê op³atê w/g stawek
jak w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. f.
§2
1. Op³atê targow¹, o której mowa w § 1 pobieraj¹ inkasenci uprawnieni do poboru tej op³aty na targowisku
lub innych miejscach w których prowadzonych jest
handel.którzy z chwil¹ pobierania tej op³aty wydaj¹ ka¿dorazowo odpowiedni imienny kwit cis³ego zarachowania p³ac¹cemu op³atê oraz rozliczaj¹ dziennie tê
op³atê z Urzêdem Gminy.
§3
1. Zwalnia siê od obowi¹zku uiszczenia op³aty targowej
artystów oraz twórców ludowych z rejonu kaszubszczyzny wystawiaj¹cych i sprzedaj¹cych swoje prace
i dorobek twórczy.
2. Dla producentów rolnych i dzia³kowiczów sprzedaj¹cych w³asne wie¿e p³ody rolne oraz osób sprzedaj¹cych runo lene  ustala siê 70% zni¿kê od stawek podstawowych na targowisku przy ul. Dworcowej.
3. Zwalnia siê z op³aty targowej powierzchniê zajêt¹ pod
stoliki i parasole (ogródki letnie) przez w³acicieli lokali znajduj¹cych siê na ul. Dworcowej i ul. Rynek w Kartuzach w prowadzonych przez siebie lokalach.
Organizacja tego typu dzia³alnoci wymaga zgody Burmistrza Gminy Kartuzy.
§4
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
na rêce inkasentów lub zap³atê op³aty na konto Urzêdu Gminy Kartuzy bezporednio przelewem lub bankowym dowodem wp³aty.
2. Wyznacza siê nastêpuj¹cych inkasentów uprawnionych
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do poboru w drodze inkasa op³aty targowej: Andrzej
£ukaszewski i Marcin Szmuda.
3. W przypadku ujawnienia braku uiszczenia op³aty targowej kontroluj¹cy pobiera op³atê w wysokoci 200%
kwoty ustalonej w § 1 dla danego rodzaju dzia³alnoci.
4. Zabrania siê prowadzenia handlu poza miejscami wyznaczonymi na ten cel przez Burmistrza Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia og³oszenia.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady
W. Czarnecki

3143
UCHWA£A Nr XII/217/03
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie zasad i wysokoci op³at za p³atne miejsca
postojowe na terenie miasta Kartuzy.
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 zmiany 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) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i art 13 b ustawy
o drogach publicznych (Dz. U z 2000 r. Nr 71, poz. 838
zm. Nr 86, poz. 958, Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 125, poz 1371 z 2002 r. Nr 25, poz. 253 Nr 41
poz. 365 Nr 62 poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,
Nr 113, poz. 984, Nr 216 poz. 1826, Nr 80 poz. 717 i 721,
Nr 200 poz. 1953 z 2003 r.) Rada Miejska w Kartuzach na
wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê strefê p³atnego parkowania w miecie Kartuzy obejmuj¹cego obszar ulic:
1) ul. Gen. Józefa Hallera,
2) ul. Parkowej.
§2
1. Op³aty za parkowanie na obszarze p³atnych miejsc
postojowych pobiera siê w dni powszednie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz 7.00 do 18. 00 a w soboty od
7.00 do 14.00.
Niedziele i wiêta s¹ wolne od op³at.
2. Op³aty za parkowanie uiszcza siê poprzez samoobs³ugowy system parkomatów lub do r¹k inkasentów wyznaczonych przez Burmistrz a Gminy Kartuzy.
§3
1. Za parkowanie pojazdów w obszarze p³atnych miejsc
postojowych na terenie miasta Kartuzy pobiera siê nastêpuj¹ce op³aty:
1) za 1/2 godziny parkowania  1 z³,
2) za 1 godzinê parkowania  2 z³,
3) za ka¿d¹ kolejn¹ godzinê parkowania  2 z³,
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4) ustala siê abonament miesiêczny w wysokoci 
70 z³.
2. Za nieop³acone parkowanie lub za parkowanie ponad
czas op³acony pobiera siê op³aty na zasadach okrelonych w za³¹czniku Nr 1
3. Sposób kontroli op³at za parkowanie oraz obowi¹zki
Stra¿y Miejskiej i inkasentów w zakresie organizacji systemu parkowania pojazdów w obrêbie p³atnych miejsc
postojowych okrela za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
4. Abonament stosuje siê do u¿ytkowników drogi którzy
z³o¿¹ wniosek do Burmistrza Gminy Kartuzy.Decyzjê w
sprawie przyznania abonamentu wydaje Burmistrz
Gminy Kartuzy okrelaj¹c termin jej obowi¹zywania.
§4
Nie pobiera siê op³at od:
1) inwalidów w miejscach oznaczonych kopert¹,
2) radnych Rady Miejskiej i so³tysów,
3) kieruj¹cych oznakowanymi pojazdami s³u¿b specjalnych (Pogotowie Ratunkowe, Policja, Stra¿ Miejska,
Pogotowie Gazowe, Pogotowie Energetyczne, Stra¿
Po¿arna, s³u¿by komunalne).
§5
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kartuzy.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
W. Czarnecki
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XII/217/03
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 10 grudnia 2003 r.
Zasady pobierania op³at za nieop³acone
parkowanie lub za parkowanie ponad czas op³acony
1. Obowi¹zkiem u¿ytkownika, który korzysta z wyznaczonych ogólnodostêpnych miejsc postojowych, jest op³acenie parkowania przez wykupienie czasu postoju, potwierdzonego biletem w parkomacie.
2. Wykupienie biletu upowa¿nia do postoju na dowolnym
miejscu postojowym w obszarach p³atnych miejsc postojowych.
3. W ramach czasu oznaczonego na bilecie, mo¿na zmieniaæ miejsce postoju.
4. U¿ytkownik pojazdu zobowi¹zany jest umieciæ bilet
w sposób umo¿liwiaj¹cy odczyt przez funkcjonariuszy
Stra¿y Miejskiej.
5. Za nieop³acone parkowanie lub za przed³u¿one parkowanie ponad czas op³acony pobiera siê op³atê zaleg³¹, na której wysokoæ sk³ada siê iloczyn iloci godzin nieop³aconego parkowania i stawki za godzinê parkowania oraz koszt samego wezwania.

Poz. 3143

6. Op³aty zaleg³e za nieop³acone parkowanie lub parkowanie przed³u¿one ponad czas op³acony uiszcza siê w
tym samym lub nastêpnego dnia roboczego, w wysokoci okrelonej w wezwaniu poprzez wp³atê na konto
Urzêdu Gminy w Banku Pocztowym SA/O Gdañsk Filia
Kartuzy w godz. 7.30- 15.30 codziennie w dni robocze
oraz wtorek w godz.8.00 -16.30 lub wykupuj¹c za pomoc¹ parkomatu równowartoæ kwoty okrelonej w
wezwaniu. Dowód wp³aty nale¿y przed³o¿yæ Stra¿y
Miejskiej w Kartuzach.
7. Przy pobieraniu op³aty zaleg³ej pobiera siê koszty wezwania w wysokoci czterokrotnej op³aty pobieranej
przez Pocztê Polsk¹ za polecenie przesy³ki listowej.
8. W przypadku nie uregulowania w/w nale¿noci w terminie o którym mowa w pkt 6 Stra¿ Miejska wysy³a na
adres w³aciciela pojazdu  Wezwanie do uregulowania op³aty zaleg³ej 
9. W przypadku nie uregulowania op³aty zaleg³ej w terminie 7 dni od dorêczenia Wezwania sprawê kieruje
siê na drogê postêpowania egzekucyjnego w administracji.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XII/217/03
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 10 grudnia 2003 r.
Kontrola op³at za parkowanie w obrêbie p³atnych
miejsc postojowych upowa¿nieni s¹ funkcjonariusze
Stra¿y Miejskiej w zakresie organizacji, systemu
parkowania pojazdów w obrêbie p³atnych
miejsc postojowych
1. Do kontroli op³acania parkowania w obrêbie p³atnych
miejsc postojowych upowa¿nieni s¹ funkcjonariusze
Stra¿y Miejskiej w Kartuzach którzy dzia³aj¹ w oparciu
o uchwa³ê Nr XII/217/03 Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 10 grudnia 2003 r.
2. Obowi¹zkiem kontroluj¹cych, p³atne miejsca postojowe jest kontrola op³acania parkowania pojazdów,
a w szczególnoci:
 sprawdzenie op³acania czasu parkowania na bilecie.
 wypisywanie  w terenie  wezwania do uregulowania op³aty zaleg³ej za nieop³acone
parkowanie lub parkowanie ponad czas op³acony
3. Stra¿ Miejska gromadzi dane -dostarczane przez funkcjonariuszy wezwañ- o niew³aciwie op³aconym parkowaniu.
4. Zgodnie z uchwa³¹ pobiera na zasadzie wy³¹cznoci,
op³aty zaleg³e za nieop³acone parkowanie lub parkowanie ponad czas op³acony na podstawie wezwañ.
5. Ustala dane personalne w³aciciela pojazdu lub u¿ytkownika pojazdu który nie dokona³ op³aty za postój w
obrêbie p³atnych miejsc postojowych.
6. W przypadku nieuregulowania op³aty zaleg³ej za parkowanie w terminie okrelonym w wezwaniu Stra¿
Miejska wysy³a upomnienie do uregulowania tej op³aty na adres w³aciciela pojazdu.
7. W przypadku nieuregulowania op³aty zaleg³ej w terminie 7 dni od dorêczenia Upomnienia do uregulowania
op³aty zaleg³ej -sprawê kieruje siê na drogê postêpowania egzekucyjnego w administracji.
8. W przypadku wniesienia reklamacji i przeprowadzeniu
postêpowania wyjaniaj¹cego, Komendant Stra¿y Miej-
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skiej ma prawo anulowania zaleg³ej op³aty za korzystanie z p³atnych miejsc postojowych.
9. Wp³ywy z op³aty zaleg³ej za nieop³acone parkowanie
lub za parkowanie ponad czas op³acony w obrêbie p³atnych miejsc postojowych s¹ dochodami rodka specjalnego i przeznaczone s¹ na utrzymanie dróg w obrêbie miasta Kartuzy.

3144
UCHWA£A Nr XVI/125/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón.
zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy Wejherowo uchwala, co
nastêpuje:
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3145
UCHWA£A Nr XVI/126/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 11 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
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 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.) Rada Gminy Wejherowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Dla potrzeb ustalania wysokoci podatku rolnego na
2004 rok redni¹ cenê skupu ¿yta obni¿a siê z kwoty
34,57 z³ do kwoty 32,00 z³ za 1 q.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

§1

Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

Stawkê podatku od posiadania psów ustala siê na rok
podatkowy 2004 w wysokoci 10,00,-z³ od ka¿dego psa.
§2

3146

1. Podatek wp³aca siê z góry, bez wezwania, do 31 maja
za dany rok. Gdy podatnik naby³ psa po tym terminie,
zap³ata podatku nastêpuje nie póniej ni¿ w ci¹gu miesi¹ca od daty nabycia psa.
2. W przypadku nabycia psa, powoduj¹cego powstanie
obowi¹zku podatkowego, po dniu 30 czerwca danego
roku podatnik zobowi¹zany jest uiciæ podatek w 1/2
wysokoci stawki wskazanej w § 1.

UCHWA£A Nr XVI/127/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 11 grudnia 2003 r.

§3
Podatku od posiadania psów nie pobiera siê z tytu³u
posiadania nie wiêcej ni¿ trzech psów utrzymywanych w
celu pilnowania gospodarstwa rolnych i jednego psa w
celu pilnowania gospodarstwa domowego.
§4
Kontrolê przestrzegania postanowieñ uchwa³y wykonuj¹ so³tysi w³aciwi ze wzglêdu na miejsce zamieszkania w³acicieli psów oraz inne osoby upowa¿nione przez
Wójta Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a Nr VI/33/2003 z dnia 31 stycznia
2003 r.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

w sprawie stawek podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹cych w Gminie Wejherowo w roku 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 ze zm.) w zwi¹zku z art. 5 ust. 1, 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) 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 Gminy Wejherowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci w Gminie Wejherowo na rok 2004:
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  0,17 z³
od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
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b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 15,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 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  5,80 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych przywo³anej na wstêpie uchwa³y.

3148
UCHWA£A Nr XVI/129/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku obowi¹zuj¹cych
w Gminie Wejherowo na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
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, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. (MP Nr 51 poz. 804)
Rada Gminy Wejherowo uchwala, co nastêpuje:

§2

§1

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

Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych w Gminie Wejherowo na 2004 rok:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
616,00
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
973,00
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.082,00
d) od 12 ton do 29 ton
2.188,00
e) od 29 ton w³¹cznie
2.452,80
2. 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 12 ton
1.400,00
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.728,00
c) powy¿ej 36 ton do 40 ton
2.273,00
d) od 40 ton w³¹cznie
2.548,65
3. Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1.030,00
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.545,00
4. Od przyczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
670,00
b) od 12 ton do 38 ton
1.292,00
c) od 38 ton w³¹cznie
1.700,00
5. Od naczepy z dwiema osiami jezdnymi, która ³¹cznie
z pojazdem silnikowym:
 posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 38 ton
1.700,00
 od pozosta³ych naczep
1.292,00

Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

3147
UCHWA£A Nr XVI/128/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹cych w Gminie Wejherowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku
z 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) Rada Gminy Wejherowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci  nieruchomoci lub ich czêci zajête na cele ochrony przeciwpo¿arowej, pod warunkiem realizowania celu na rzecz jednostek i organizacji, których statutowym zadaniem jest
ochrona po¿arowa.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

§2
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe przeznaczone konstrukcyjnie do:
 dowo¿enia m³odzie¿y szkolnej, pod warunkiem realizowania celu na rzecz jednostek owiatowych,
 celów po¿arowych, pod warunkiem realizowania
celu na rzecz jednostek i organizacji, których statutowym zadaniem jest ochrona po¿arowa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

Poz. 3149, 3150, 3151, 3152
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3149
UCHWA£A Nr XVI/130/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokoci op³aty administracyjnej na 2004
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w zwi¹zku z art. 18 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 Obwieszczenia Ministra Finansów z 31 padziernika 2003 r. Monitor Polski Nr 51 poz. 804 Rada
Gminy Wejherowo ustala co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Op³atê nale¿y wnosiæ nie póniej ni¿ w dniu sprzeda¿y,
przed jej rozpoczêciem.
3. Otrzymane pokwitowanie jest jedynym dowodem
wniesienia op³aty.
§3
Kontrolê przestrzegania postanowieñ uchwa³y wykonuj¹:
 funkcjonariusze policji,
 so³tysi w³aciwi ze wzglêdu na miejsce prowadzenia sprzeda¿y,
 osoby upowa¿nione przez Wójta Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§1
Za wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 30
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717)
stawka op³aty administracyjnej wynosi  100,00 z³.
§2
Obowi¹zek wniesienia op³aty administracyjnej powstaje z chwil¹ z³o¿enia wniosku o dokonanie czynnoci urzêdowej.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

3150
UCHWA£A Nr XVI/131/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej w Gminie
Wejherowo na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w zwi¹zku z 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, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039) i obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 31 padziernika 2003 r. (MP Nr 51 poz. 804) Rada
Gminy Wejherowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawka dzienna op³aty targowej na terenie Gminy
Wejherowo wynosi  25,-z³.
§2
1. Op³atê targow¹ nale¿y uiszczaæ w kasie Urzêdu Gminy
Wejherowo lub u inkasenta gminnego w wysokoci odpowiadaj¹cej liczbie dni prowadzenia sprzeda¿y na targowiskach ze wskazaniem miejsca.

Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

3151
UCHWA£A Nr VIII/102/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia 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. w Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.
431 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. w Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2003 r. og³oszon¹ 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. (Monitor Polski Nr 49 poz.
771) obni¿a siê z kwoty 34,57 z³ za 1 q do kwoty 30,23 z³
za 1 q dla celów obliczania podatku rolnego na 2004 rok.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Przodkowo Nr II/11/
2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie obni¿enia ceny
skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na 2003 rok.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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3152
UCHWA£A Nr VIII/103/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych w Gminie Przodkowo w
2004 r.
Na podstawie art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
w Dz. U. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 padziernika 2003 r. w sprawie
stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r. (Dziennik Urzêdowy Nr 15, poz. 83), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika
2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (Monitor Polski Nr 51, poz. 804) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. w Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych:
1) samochody ciê¿arowe wyprodukowane od 1990 r.
o dopuszczalnej masie ca³kowitej
a) od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
477,00 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
479,00 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
654,00 z³
2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 13 ton 773,00 z³
 nie mniej ni¿ 13 ton a mniej ni¿ 14 ton 775,00 z³
 nie mniej ni¿ 14 ton a mniej ni¿ 15 ton 777,00 z³
 15 ton i powy¿ej 778,00 z³
b) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 17 ton
1.133,00 z³
 nie mniej ni¿ 17 ton a mniej ni¿ 19 ton
1.138,00 z³
 nie mniej ni¿ 19 ton a mniej ni¿ 21 ton
1.488,00 z³
 nie mniej ni¿ 21 ton a mniej ni¿ 23 tony
1.490,00 z³
 nie mniej ni¿ 23 tony a mniej ni¿ 25 ton
1.492,00 z³
 25 ton i powy¿ej
1.492,00 z³
c) liczbie osi  cztery i wiêcej i dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 25 ton
1.483,00 z³
 nie mniej ni¿ 25 ton a mniej ni¿ 27 ton
1.486,00 z³
 nie mniej ni¿ 27 ton a mniej ni¿ 29 ton
1.488,00 z³
 nie mniej ni¿ 29 ton a mniej ni¿ 31 ton
1.654,00 z³
 31 ton i powy¿ej
1.654,00 z³

Poz. 3152

3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych ni¿ wymienione w pkt 2 o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿
12 ton:
a) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 13 ton 775,00 z³
 nie mniej ni¿ 13 ton a mniej ni¿ 14 ton 776,00 z³
 nie mniej ni¿ 14 ton a mniej ni¿ 15 ton 778,00 z³
 15 ton i powy¿ej
1.252,00 z³
b) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 17 ton 1.138,00 z³
 nie mniej ni¿ 17 ton a mniej ni¿ 19 ton 1.143,00 z³
 nie mniej ni¿ 19 ton a mniej ni¿ 21 ton 1.490,00 z³
 nie mniej ni¿ 21 ton a mniej ni¿ 23 tony 1.492,00 z³
 nie mniej ni¿ 23 tony a mniej ni¿ 25 ton 1.577,00 z³
 25 ton i powy¿ej
1.577,00 z³
c) o liczbie osi  cztery i wiêcej i dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 25 ton 1.486,00 z³
 nie mniej ni¿ 25 ton a mniej ni¿ 27 ton 1.488,00 z³
 nie mniej ni¿ 27 ton a mniej ni¿ 29 ton 1.654,00 z³
 nie mniej ni¿ 29 ton a mniej ni¿ 31 ton 2.452,80 z³
 31 ton i powy¿ej
2.452,80 z³
4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ wyprodukowane od 1990 r. o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1.288,00 z³
5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 18 ton 1.473,00 z³
 nie mniej ni¿ 18 ton a mniej ni¿ 25 ton 1.474,00 z³
 nie mniej ni¿ 25 ton a mniej ni¿ 31 ton 1.475,00 z³
 31 ton i powy¿ej
1.476,00 z³
b) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 40 ton 1.474,00 z³
 40 ton i powy¿ej
1.723,00 z³
6) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z
innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 18 ton 1.474,00 z³
 nie mniej ni¿ 18 ton a mniej ni¿ 25 ton 1.475,00 z³
 nie mniej ni¿ 25 ton a mniej ni¿ 31 ton 1.476,00 z³
 31 ton i powy¿ej
1.937,76 z³
b) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 40 ton 1.723,00 z³
 40 ton i powy¿ej
2.548,65 z³
7) od przyczep lub naczep wyprodukowanych od 1990 r.,
które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
330,00 z³
8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) o liczbie osi  jedna i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
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 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 18 ton 323,00 z³
 nie mniej ni¿ 18 ton a mniej ni¿ 25 ton 328,00 z³
 25 ton i powy¿ej
330,00 z³
b) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 28 ton 330,00 z³
 nie mniej ni¿ 28 ton a mniej ni¿ 33 tony 614,00 z³
 nie mniej ni¿ 33 tony a mniej ni¿ 38 ton 850,00 z³
 38 ton i powy¿ej
1.150,00 z³
c) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 38 ton 677,00 z³
 38 ton i powy¿ej
943,00 z³
9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) o liczbie osi  jedna i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 18 ton 325,00 z³
 nie mniej ni¿ 18 ton a mniej ni¿ 25 ton 330,00 z³
 25 ton i powy¿ej
562,00 z³
b) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 tony a mniej ni¿ 28 ton 332,00 z³
 nie mniej ni¿ 28 ton a mniej ni¿ 33 tony 850,00 z³
 nie mniej ni¿ 33 tony a mniej ni¿ 38 ton 1.292,00 z³
 38 ton i powy¿ej
1.700,00 z³
c) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 tony a mniej ni¿ 38 ton 943,00 z³
 38 ton i powy¿ej 1.281,00 z³
10) od autobusów wyprodukowanych od 1990 r. w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejsza ni¿ 30 miejsc
594,00 z³
b) równa lub wy¿sza ni¿ 30 miejsc
1.313,00 z³
11) dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1,4,7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki podatku zwiêksza siê i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
484,00 z³
 powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
489,00 z³
 powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
670,00 z³
b) 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
1.339,00 z³
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
od 7 ton i poni¿ej 12 ton:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
361,00 z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
602,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.318,00 z³
§2
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton do 8,5
ton.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Traci moc Uchwa³a Nr II/10/2002 Rady Gminy Przodkowo z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
w Gminie Przodkowo w 2003 r.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

3153
UCHWA£A Nr VIII/104/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci, od posiadania psów i op³aty administracyjnej na 2004 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 14 i art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. w Dz. U. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika
2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (Monitor Polski Nr 51, poz. 804) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. w Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci na terenie gminy
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2
powierzchni  0,63 z³,
b) pod jeziorami, zajête na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 3,41 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2  0,16 z³,
2) od budynków lub ich czêci:
a) od budynków mieszkalnych od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej  0,48 z³,
b) od budynków mieszkalnych od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej dla w³acicieli nieruchomoci emerytów i rencistów  0,37 z³,
c) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
a) na terenie wsi Przodkowo  15,98 z³,
b) na pozosta³ym terenie  13,51 z³,
c) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  8,11 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

Poz. 3153, 3154, 3155
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e) od budynków lub ich czêci od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej:
 letniskowych  5,82 z³,
 od pozosta³ych  2,98 z³,
3) od budowli  2% ich wartoci.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej na rok od dnia powstania obowi¹zku podatkowego
w przypadku gdy po raz pierwszy zostaje rozpoczêta dzia³alnoæ gospodarcza na terenie Gminy Przodkowo.
§3
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
nieruchomoci wykorzystywane na potrzeby ochrony
zdrowia, pomocy spo³ecznej, porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony przeciwpo¿arowej,
gospodarki wodno ciekowej, kultury, harcerstwa, dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej w szko³ach innej ni¿
dzia³alnoæ owiatowa i nieruchomoci gruntowe pozostaj¹ce w zasobach komunalnych.
§4
Okrela siê wysokoæ podatku od posiadania psów w
gminie Przodkowo podlegaj¹cych opodatkowaniu
1) od osób fizycznych posiadaj¹cych gospodarstwo
rolne z tytu³u równoczesnego posiadania trzeciego
i ka¿dego nastêpnego psa 30 z³,
2) od pozosta³ych osób z tytu³u posiadania pierwszego i ka¿dego nastêpnego psa 30 z³.
§5
Podatku od posiadania jednego psa nie pobiera siê,
gdy jego posiadacz jest emerytem lub rencist¹ prowadz¹cym samodzielne gospodarstwo domowe.
§6
Rejestracjê psów oraz obliczanie i pobór podatku od
ich posiadania prowadz¹ w³aciwi im so³tysi.
§7
Podatek jest p³atny z góry, bez wezwania do dnia
30 marca, a w przypadku nabycia psa po tym terminie w
ci¹gu dwóch tygodni od dnia nabycia. Nale¿noæ wp³acaæ u so³tysa lub w kasie Urzêdu Gminy.
§8
Okrela siê wysokoæ op³aty administracyjnej:
1) za wydane wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 120 z³,
2) od sporz¹dzenia testamentu przez z³o¿enie owiadczenia woli wobec Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy
50 z³.
§9
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Przodkowo Nr II/9/2002
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, od posiadania
psów i op³aty administracyjnej oraz Uchwa³a Rady Gminy Przodkowo Nr III/25/2003 z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr II/9/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, od posiadania psów i op³aty administracyjnej na 2003 rok.

§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

3154
UCHWA£A Nr VIII/105/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/14/2002 Rady Gminy
Przodkowo z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 200, poz. 1683) i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Przodkowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
Za³¹cznik nr 2, o którym mowa w uchwale Nr II/14 2002
Rady Gminy Przodkowo z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci otrzymuje treæ
jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

3155
UCHWA£A Nr VIII/106/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/16/2002 Rady Gminy
Przodkowo z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku lenego.
Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku lenym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682) i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Przodkowo
uchwala, co nastêpuje:
* Za³¹cznika nr 2 nie publikuje siê.

Poz. 3155, 3156, 3157, 3158
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§1
Za³¹cznik nr 2, o którym mowa w uchwale Nr II/16/
2002 Rady Gminy Przodkowo z dnia 12 grudnia 2002 r. w
sprawie okrelenia wzorów formularzy niezbêdnych do
wymiaru i poboru podatku lenego otrzymuje treæ jak
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

3156
UCHWA£A Nr VIII/107/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/15/2002 Rady Gminy
Przodkowo z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku rolnego
Na podstawie art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 10 padziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1680) i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Za³¹cznik nr 2, o którym mowa w uchwale Nr II/15/
2002 Rady Gminy Przodkowo z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy niezbêdnych do
wymiaru i poboru podatku rolnego otrzymuje treæ jak
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y*.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

z 2001 r. Dz. U. 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 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568) w zwi¹zku z art. 18 i art. 19, pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683
oraz z 2003 r. Nr 96 poz. 786 i Nr 110 poz. 1039) Rada
Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³aty administracyjne za wykonanie
nastêpuj¹cych czynnoci urzêdowych w wysokoci:
1) za sporz¹dzenie testamentu lub zmianê testamentu:
a) w miejscu wskazanym poza Urzêdem Gminy  90 z³,
b) w Urzêdzie Gminy Tr¹bki Wielkie  55 z³,
2) za sporz¹dzenie wypisu z planu zagospodarowania
przestrzennego gminy  135 z³.
§2
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w kasie Oddzia³u
Banku Spó³dzielczego prowadz¹cego obs³ugê bankow¹
Urzêdu Gminy na podstawie dowodu wp³aty wystawionego przez pracownika urzêdu przed dokonaniem czynnoci urzêdowej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Tr¹bki Wielkie Nr 12/
II/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe oraz
uregulowania niektórych innych spraw zwi¹zanych z jej
poborem.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Sroka

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
§3

3158

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2004 r.

UCHWA£A Nr 53/VII/2003
Rady Gminy w Tr¹bkach Wielkich
z dnia 12 grudnia 2003 r.

Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

3157
UCHWA£A Nr 52/VII//2003
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 12 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek op³at administracyjnych za
czynnoci urzêdowe oraz uregulowania niektórych innych spraw zwi¹zanych z jej poborem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
* Za³¹cznika nr 2 nie publikuje siê.

w sprawie podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art 40 ust 1 ustawy
z dn. 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 1 
2, 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z pón. zm.) oraz 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 stawki podatku od nieruchomoci dla poni¿szych przedmiotów opodatkowania:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 3158, 3159, 3160
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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) rekreacyjno  wypoczynkowych 0,31 z³, od 1 m2 powierzchni,
d) 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. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,50 z³, od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej (budynki letniskowe),
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 13,50 z³ od 1 m2 pow. 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 pow. u¿ytkowej,
e) gara¿e  5,82 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
f) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  3,68 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.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki lub ich czêci, budowle oraz grunty zajête na
prowadzenie dzia³alnoci kulturalnej w rozumieniu ustawy z dnia 25.10.1991 r o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 13,
poz. 123 z pón. zm.) z wyj¹tkiem zajêtych na dzia³alnoæ gospodarcz¹,
2) budynki lub ich czêci, budowle oraz grunty zajête na
prowadzon¹ dzia³alnoæ w zakresie kultury fizycznej w
rozumieniu ustawy z dnia 19 stycznia 1996 r o Kulturze
Fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z pón zm.)
z wyj¹tkiem zajêtych na dzia³alnoæ gospodarcz¹,
3) budynki lub ich czêci, budowle oraz grunty zajête na
prowadzenie dzia³alnoci w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. i o ochronie przeciwpo¿arowej (t.j. z 2002 r.
Dz. U. Nr 147, poz. 1229), z wyj¹tkiem zajêtych na dzia³alnoæ gospodarcz¹.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
1. Traci moc uchwala Rady Gminy w Tr¹bkach Wielkich
Nr 9/2/2002 z dnia 10 grudnia 2002 w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 88, poz. 2144).
2. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr 5/2/2003 z dnia14 lu-

tego 2003 r. w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 32, poz. 399).
§5
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
J. Sroka

3159
UCHWA£A Nr 54/VII/2003
Rady Gminy w Tr¹bkach Wielkich
z dnia 12 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art 40 ust. 1. Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z
2001 r. Nr 142,1591 z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 3 Ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. z. 1993 r.
Dz. U. Nr 94, poz. 431 zmiany og³oszone w 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,
z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 oraz
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2003 r okrelon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2003 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2003 r. (M. P. z 2003 r. Nr 49, poz. 771)
obni¿a siê z kwoty  34.57 z³ za 1 q do kwoty 32,00 z³ za
1 q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Tr¹bkach Wielkich
Nr 14/2/2002 z dnia 10 grudnia 2002 w sprawie obni¿enia
redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 88, poz. 2149).
§4
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
J. Sroka

3160
UCHWA£A Nr 55/VII/2003
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 12 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania terminów p³atnoci oraz
sposobu jego poboru.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 usta-
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Poz. 3160, 3161

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z pón. zm.) w zwi¹zku
z art. 14 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz.
84 z pón. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 26 zl od ka¿dego psa.
§2
Rejestracje psów oraz obliczanie i pobór podatku od
ich posiadania w drodze inkasa prowadz¹ soltysi.
§3
Podatek, o którym mowa w § 1 p³atny jest z góry, bez
wezwania do dnia 15 marca, a w przypadku wejcia w
posiadanie psa podlegaj¹cego opodatkowaniu po tym
terminie do dnia 15 listopada u so³tysa danego so³ectwa,
na poczcie lub na rachunek Urzêdu Gminy Tr¹bki Wielkie.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Tr¹bkach Wielkich
Nr 13/II/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów
na terenie Gminy Tr¹bki Wielkie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 88 poz. 2148).
§5
Wykonanie uchwa³y powierza si¹ Wójtowi Gminy Tr¹bki Wielkie.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Sroka

3161
UCHWA£A Nr 56/VII/2003
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 12 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawki op³aty targowej
oraz uregulowania niektórych innych spraw zwi¹zanych
z jej poborem.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku
z art. 19, pkt 1, lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9
poz. 84 z pón. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego Rada Gminy Tr¹bki
Wielkie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej pobieranej
od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek
nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej za prowadzenie
sprzeda¿y zarówno na wyznaczonych targowiskach jak
i za prowadzenie sprzeda¿y na pozosta³ym terenie gminy (w tym handlu obwonego) w wysokoci 27 zl.
§2
Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
poprzez inkasenta bêd¹cego osob¹ fizyczn¹.
§3
Na inkasenta do poboru op³aty targowej powo³uje siê
Pana Andrzeja Zielke.
§4
Inkasentowi ustala siê wynagrodzenie w wysokoci
30% brutto od pobranej op³aty targowej.
§5
Dowód uiszczenia dziennej op³aty targowej musi byæ
wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y zgodnie z § 1
uchwa³y.
§6
Szczegó³owe zasady rozliczania i rodzaje druków stosowanych przez inkasenta okrela zawarta umowa miêdzy Wójtem Gminy Tr¹bki Wielkie, a inkasentem.
§7
Traci moc uchwa³a Nr 11/II/2002 r. z dnia 10 grudnia
2002 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawki op³aty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw zwi¹zanych z jej poborem (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 88
poz. 2146).
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tr¹bki Wielkie.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Sroka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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