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1285
UCHWA£A N 149/XLV/2001

Rady Gminy Trzebielino
z dnia 22 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Trzebielino.

Na podstawie art. 11b ust. 3, art. 18 ust. 1 i 2 pkt 1 i
art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009,
Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy
Trzebielino uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Zmieniæ Statut Gminy Trzebielino przyjêty uchwa³¹
Rady Gminy Trzebielino Nr 68/XVIII/96 z dnia 14 czerwca
1996 r. (Dz.Urz. b. Woj. S³upskiego Nr 29 poz 102 z pó�n.
zm. publikowanymi w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 39
poz. 244 z dnia 6 kwietnia 2000 r.) poprzez:

�nadanie rozdzia³owi VII tytu³u:� Zasady dostêpu i ko-
rzystania z dokumentów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹
organów gminy�;

�nadanie § 50 nastêpuj¹cej tre�ci:
�1. W ramach jawno�ci dzia³añ organów gminy do-

kumenty zwi¹zane z ich dzia³alno�ci¹ mog¹ byæ
udostêpniane na wniosek zainteresowanych.

2. Przedmiotem udostêpniania mog¹ byæ protoko³y
posiedzeñ Rady Gminy, Komisji Rady Gminy oraz
posiedzeñ Zarz¹du Gminy.
Udostêpnianie protoko³ów polega na umo¿liwie-
niu do nich wgl¹du w siedzibie organów  Gminy
lub na umo¿liwieniu odp³atnego sporz¹dzenia
kopii i odpisów.
Wysoko�æ odp³atno�ci za sporz¹dzenie kopii pro-
toko³ów ustala Wójt Gminy

3. Protoko³y o których mowa w ust. 2 s¹ udostêp-
niane po ich zaakceptowaniu przez przewodnicz¹-
cych obrad, nie wcze�niej jednak ni¿ po up³ywie
7 dni od dnia posiedzenia.

4. Udostêpnianie dokumentów,o których mowa w
ust. 1 nastêpuje na podstawie pisemnego wnio-
sku zainteresowanego kierowanego do:
�Przewodnicz¹cego Rady Gminy � w odniesie-

niu do protoko³ów z posiedzeñ Rady Gminy lub
Komisji,

�Przewodnicz¹cego Zarz¹du � w odniesieniu do
protoko³ów z posiedzeñ Zarz¹du Gminy�.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 3

Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia publikacji.

Przewodnicz¹cy Rady
J. Tarnowski

1286
UCHWA£A Nr 157/XLVIII/2001

Rady Gminy Trzebielino
z dnia 24 pa�dziernika 2001 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 149/XLV/2001 r. z dnia 22 sierp-
nia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Trzebie-
lino.

Na podstawie art. 11b ust. 3, art. 18 ust. 1 i 2 pkt 1 i art.
22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009,
Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy
Trzebielino uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Zmieniæ tre�æ § 1-go Uchwa³y Nr 149/XLV/2001 r. w
sprawie zmian w Statucie Gminy Trzebielino poprzez usta-
lenie nastêpuj¹cego brzmienia ust. 2 w § 50 Statutu:

�2. Przedmiotem udostêpniania mog¹ byæ protoko³y
posiedzeñ Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, oraz
posiedzeñ Zarz¹du Gminy. Udostêpnianie protoko-
³ów polega na umo¿liwieniu do nich wgl¹du w sie-
dzibie Urzêdu Gminy, lub na umo¿liwieniu nieod-
p³atnego sporz¹dzania z nich kopii i odpisów�.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 3

Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia publikacji

Przewodnicz¹cy Rady
J. Tarnowski

1287
UCHWA£A Nr XXXIV/220/2001

Rady Gminy Kolbudy Górne
z dnia 15 listopada 2001 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy Kolbudy Górne
Nr XXXIII/214/2001 z dnia 16 pa�dziernika 2001 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), w zwi¹zku z art. 5
ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 94
poz. 431 z pó�n. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 z pó�n. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 usta-



Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego � 2654 � Poz. 1287, 1288, 1289

wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62,
poz. 718 z 2000 r. z pó�n. zm.) Rada Gminy Kolbudy Gór-
ne uchwala co nastêpuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXIII/214/
2001 z dnia 16 pa�dziernika 2001 r. wprowadza siê nastê-
puj¹ce zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: �Obni¿a siê �redni¹ cenê
skupu ¿yta okre�lon¹ w komunikacie Prezesa G³ów-
nego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 pa�dziernika
2001 r. przyjmowan¹ jako podstawa obliczania po-
datku rolnego na obszarze gminy z kwoty 37,19 z³
na 36,00 z³ za 1q�,

2) w za³¹czniku nr 1 pkt 8 kolumna nr 3 wpisuje siê
�0,06 z³� zamiast zdania �górna granica stawki okre-
�lona w rozporz¹dzeniu Ministra Finansów okre�la-
j¹cego granice stawek podatkowych na rok 2002�.

3) w za³¹czniku nr 1 pkt 10 kolumna nr 3 wpisuje siê
�0,09 z³� zamiast zdania �górna granica stawki okre-
�lona w rozporz¹dzeniu Ministra Finansów okre�la-
j¹cego granice stawek podatkowych na rok 2002�,

4) w § 6 dodaje siê pkt 3 o tre�ci: �Op³ata targowa za
zajêcie powierzchni targowiska lub innego miejsca
handlowego nie mo¿e przekroczyæ 560,17 z³ dzien-
nie�.

§ 2

Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2002 r. po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Widomski

1288
UCHWA£A Nr XXXIV/223/2001

Rady Gminy Kolbudy Górne
z dnia 15 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny,
le�ny i od nieruchomo�ci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), w zwi¹zku z art. 6
ust. 6, art. 6 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 94
poz. 431 z pó�n. zm.), art. 6 a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431 z pó�n. zm.), art. 66 ust. 8 pkt 1 ustawy z
dnia 28 wrze�nia 1991 r. o lasach (t.j.: Dz. U. z 2000 r.
Nr 56, poz. 679 z pó�n. zm.) oraz art. 26a § 2 pkt 1ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji (t.j.: Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z
pó�n. zm.) Rada Gminy Kolbudy Górne uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1

Ustala siê wzór deklaracji podatkowej dla osób prawnych,
jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowo�ci
prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych
oraz jednostek organizacyjnych Agencji W³asno�ci Rol-
nej Skarbu Pañstwa w zakresie podatku rolnego stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 1* do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Ustala siê wzór deklaracji podatkowej dla osób praw-
nych, jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowo-
�ci prawnej, nadle�nictw oraz jednostek organizacyjnych
Agencji W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa w zakresie
podatku le�nego stanowi¹cy za³¹cznik nr 2* do niniejszej
uchwa³y.

§ 3

Ustala siê wzór deklaracji podatkowej dla osób praw-
nych, jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowo-
�ci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asno-
�ci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz jednostek organizacyj-
nych Lasów Pañstwowych w zakresie podatku od nieru-
chomo�ci stanowi¹cy za³¹cznik nr 3* do niniejszej uchwa-
³y.

§ 4

Ustala siê wzór wykazu nieruchomo�ci dla osób fizycz-
nych w zakresie podatku od nieruchomo�ci stanowi¹cy
za³¹cznik nr 4* do niniejszej uchwa³y.

§ 5

Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2002 r. po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Widomski

1289
UCHWA£A 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 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) i art. l5 ust. 1 oraz
art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i oplatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pó�n.
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
1. Ustala siê op³aty targowe na targowisku miejskim w

Debrznie � ul. Harcerska, Rynek w ni¿ej podanej wyso-
ko�ci:
a) op³ata dzienna od sprzeda¿y:

1) z samochodu osobowego � 21,00 z³,

* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 i 4 nie publikuje siê.
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2) z samochodu osobowego z rozstawieniem straga-
nu (op³ata dotyczy ka¿dego rozstawionego straga-
nu) � 21,00 z³,

3) z samochodu dostawczego do 2 ton � 24,00 z³,
4) ci¹gnik z przyczep¹ � 20,00 z³,
5) z samochodu dostawczego powy¿ej 2 ton � 27,00

z³,
6) od straganu sk³adanego � 16,00 z³,
7) �z rêki� � 13,00 z³,
8) za 1 m2 placu zajêtego poza straganem � 12,00 z³,

2. Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/180/2000 Rady Miejskiej
w Debrznie z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie ustale-
nia op³aty targowej.

3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Debrzno.

4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzien-
niku Urzêdowym i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dawidowicz

1290
UCHWA£A Nr XLII/256/2001
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 16 listopada 2001 r.

w sprawie wysoko�ci stawek podatku od �rodków trans-
portowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pó�n. zm.) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Okre�la siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od
�rodków transportowych.

1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
wg za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
wg za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y.

3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystoso-
wane 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 przystoso-
wane 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 ca³kowi-
t¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ 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 ca³kowi-
t¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rol-
nicz¹ 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 �rodki transportowe stanowi¹ce w³asno�æ
gminy, z wyj¹tkiem okre�lonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 usta-
wy o podatkach i op³atach lokalnych.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.

§ 4

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dawidowicz

Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y
Rady Miejskiej w Debrznie Nr XLII/256/2001
z dnia 16 listopada 2001 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) Stawka podatku (w z³otych)

od do
Wyprodukowanych
do 1990 r. w³¹cznie

Wyprodukowane
po 1990 r.

3,5 5,5 w³¹cznie 400 350
powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie 530 500
powy¿ej 9 poni¿ej 12 ton 720 700
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Liczba osi
i dopuszczalna
masa ca³kowita

(w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

O� jezdna (osie jezdne)
z  zawieszeniem pneumatycznym

uznanym za równowa¿ne

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

nie mniej
ni¿

mniej ni¿
wyprodukowane

do 1990 r.
w³¹cznie

wyprodukowane
po 1990 r.

wyprodukowane
do 1990 r.
w³¹cznie

wyprodukowane
po 1990 r.

Dwie osie
12 13 850 800 860 850
13 14 860 810 870 860
14 15 870 820 880 870
15 18 880 830 1.100 1084

Trzy osie
15 17 1.150 1.100 1.200 1.150
17 19 1.200 1.150 1.250 1.200
19 21 1.250 1.200 1.300 1.250
21 23 1.300 1.200 1.350 1.300
23 25 1.400 1.300 1.400 1.365
25 26 1.400 1.300 1.400 1.365

Cztery osie i wiêcej
23 25 1.400 1.350 1.500 1.450
25 27 1.500 1.450 1.600 1.500
27 29 1.600 1.500 1.900 1.800
29 31 1.650 1.600 2.130 2.124
31 32 1.650 1.600 2.130 2.124

Za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y
Rady Miejskiej w Debrznie Nr XLII/256/2001
z dnia 16 listopada 2001 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) Stawka podatku (w z³otych)

od do
Wyprodukowanych
do 1990 r. w³¹cznie

Wyprodukowane
po 1990 r.

3,5 poni¿ej 12 800 750

Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y
Rady Miejskiej w Debrznie Nr XLII/256/2001
z dnia 16 listopada 2001 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
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Za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y
Rady Miejskiej w Debrznie Nr XLII/256/2001
z dnia 16 listopada 2001 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 12 TON

Liczba osi
i dopuszczalna
masa ca³kowita

(w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

O� jezdna (osie jezdne)
z  zawieszeniem pneumatycznym

uznanym za równowa¿ne

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

nie mniej
ni¿

mniej ni¿
wyprodukowane

do 1990 r.
w³¹cznie

wyprodukowane
po 1990 r.

wyprodukowane
do 1990 r.
w³¹cznie

wyprodukowane
po 1990 r.

Dwie osie
12 18 1.000 950 1.100 1.050
18 25 1.100 1.050 1.200 1.100
25 31 1.200 1.150 1.300 1.200
31 40 1.224 1.223 1.680 1.678

Trzy osie
36 40 1.200 1.100 1.500 1.492
40 44 1.500 1.492 2.210 2.207

Za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y
Rady Miejskiej w Debrznie Nr XLII/256/2001
z dnia 16 listopada 2001 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

Stawka podatku (w z³otych)

od do
W yprodukowanych
do 1990 r. w³¹cznie

W yprodukowane
po 1990 r.

7 poni¿ej 12 200 150

Za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y
Rady Miejskiej w Debrznie Nr XLII/256/2001
z dnia 16 listopada 2001 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

(w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

O� jezdna (osie jezdne)
z  zawieszeniem pneumatycznym

uznanym za równowa¿ne

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

nie mniej
ni¿

mniej ni¿
wyprodukowane

do 1990 r.
w³¹cznie

wyprodukowane
po 1990 r.

wyprodukowane
do 1990 r.
w³¹cznie

wyprodukowane
po 1990 r.

Jedna o�
12 18 100 80 200 150
18 25 155 154 280 277
25 28 280 277 500 486
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Dwie osie
23 28 190 182 270 268
28 33 532 531 740 736
33 38 740 736 1.120 1.118
38 44 1.000 995 1.480 1.472

Trzy osie
36 38 590 586 820 816
38 44 820 816 1.110 1.109

Za³¹cznik Nr 7 do uchwa³y
Rady Miejskiej w Debrznie Nr XLII/256/2001
z dnia 16 listopada 2001 r.

STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW

Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
Liczba miejsc

Stawka podatku (w z³otych)

mniej ni¿ równej lub wy¿szej
wyprodukowanych
do 1990 r. w³¹cznie

wyprodukowane
po 1990 r.

30 – 700 650
– 30 1.450 1.400

1291
UCHWA£A Nr XLII/257/2001
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 16 listopada 2001 r.

w sprawie wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo-
�ci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 5 i art. 7 ust.
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³a-
tach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pó�n. zm.) § 1, pkt 1
rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 pa�dziernika
2001 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:

§ 1

Okre�la siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od nie-
ruchomo�ci.

1. Od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci � 0,40 z³
(od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej).

2. Od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z dzia³alno-
�ci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub le�na,
z wyj¹tkiem budynków lub ich czê�ci przydzielonych
na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale miesz-
kalne, oraz od czê�ci budynków mieszkalnych zajê-
tych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej (od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej) � 11,01 z³.

3. Od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadze-
nie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie masowe-
go obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym (od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej) � 7,71 z³

4. Od pozosta³ych budynków lub ich czê�ci (od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej) � 4,41 z³.

5. Od budowli � 2% ich warto�ci.
6. Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹

inn¹ ni¿ dzia³alno�æ rolnicza lub le�na, z wyj¹tkiem zwi¹-
zanych z budynkami mieszkalnymi (od 1 m2 powierzch-
ni) � 0,50 z³.

7. Od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w

sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
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
i z 1996 r. Nr 91, poz. 409) wykorzystywanych na
cele rolnicze (od 1 ara powierzchni) � 3,00 z³,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyj-
ne lub elektrowni wodnych (od 1 ha powierzchni) �
3,28 z³,

c) pozosta³ych (od 1 m2 powierzchni) � 0,07 z³.

§ 2

1. Od budynków i gruntów z wyj¹tkiem zajmowanych na
dzia³alno�æ gospodarcz¹ je¿eli wy³¹cznym �ród³em
utrzymania podatnika i jego ma³¿onka jest emerytura
lub renta roczna stawka podatku od nieruchomo�ci
wynosi:
a) od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci � 0,25 z³

(od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej),
b) od pozosta³ych budynków lub ich czê�ci � 2,81 z³

(od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej)
c) od gruntów bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wcho-

dz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych w rozumie-
niu przepisów 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 i z 1996 r. Nr 91, poz 409) wyko-
rzystywanych na cele rolnicze (od 1 ara powierzch-
ni) � 3,00 z³,

d) od pozosta³ych gruntów � 0,05 z³
(od 1 m2 powierzchni).

2. Od budynków mieszkalnych ogrzewanych ekologicz-
nie (tj. opa³em: gaz propan � butan, olej opa³owy) z
wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ (od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej) � 0,30 z³.
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§ 3

Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci:
1. Budynki gospodarcze by³ych rolników (emerytów, ren-

cistów) je¿eli nie jest w nich prowadzona dzia³alno�æ
gospodarcza i nie ma mo¿liwo�ci rolniczego ich wy-
korzystania.

2. Budynki i grunty zajête przez jednostki organizacyjne
gminy z wyj¹tkiem wynajmowanych na potrzeby miesz-
kalno-bytowe lokatorów.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.

§ 5

Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/192/00 z 15 grudnia 2000 r.

§ 6

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie poczyna-
j¹c od roku podatkowego 2002.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dawidowicz

1292
UCHWA£A Nr XLII/258/2001
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 16 listopada 2001 r.

w sprawie 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 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) i art. 13 i 14 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. nr 9, poz. 31 z pó�n. zm.), § 1, pkt 2 rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 18 pa�dziernika 2001 r. (Dz. U.
Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê stawkê podatku od posiadania psa w wyso-
ko�ci 24,00 z³ od ka¿dego psa podlegaj¹cego opodatko-
waniu.

§ 2

Podatek pobiera siê w wysoko�ci po³owy stawek okre-
�lonych w § 1, je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po
dniu 30 czerwca lub by³a w posiadaniu psa do 30 czerw-
ca roku podatkowego.

§ 3

Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
dnia 31 maja lub w ci¹gu dwóch tygodni od dnia wej�cia
w posiadanie psa.

§ 4

Zarz¹dza siê pobór podatku w drodze inkasa.

§ 5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.

§ 6

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie poczyna-
j¹c od roku podatkowego 2002.

§ 7

Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/193/2000 z 15 grudnia
2000 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dawidowicz

1293
UCHWA£A Nr XLII/259/2001
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 16 listopada 2001 r.

w sprawie �redniej ceny skupu ¿yta na terenie miasta i
gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), 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 pó�n. zm.) Rada Miejska uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1

Przyjmuje siê �redni¹ cenê skupu ¿yta na obszarze mia-
sta i gminy Debrzno za pierwsze trzy kwarta³y 2001 r. w
wysoko�ci 35,00 z³ za 1q.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.

§ 3

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie poczyna-
j¹c od roku podatkowego 2002.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dawidowicz

1294
ZARZ¥DZENIE Nr 177/2001

Wojewody Pomorskiego
z dnia 20 listopada 2001 r.

w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Krokowa w okrêgu wyborczym Nr 14.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
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ków województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Kro-
kowa w okrêgu wyborczym Nr 14 w zwi¹zku z wyga�niê-
ciem mandatu radnego w tym okrêgu.

§ 2

W wyborach wybierany bêdzie jeden radny.

§ 3

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 3 lutego 2002 r.

§ 4

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynno�ci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okre�la
kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dze-
nia.

§ 5

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
w formie obwieszczenia.

Wojewoda Pomorski
J. R. Kurylczyk

Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 177/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 20 listopada 2001 r.

KALENDARZ WYBORCZY

  Termin wykonania
  czynno�ci wyborczej

do 15 grudnia 2001 r. �podanie do publicznej wia-
domo�ci w formie ob-
wieszczenia Wójta Gminy
Krokowa informacji o gra-
nicach okrêgu wyborcze-
go Nr 14 i liczbie radnych
wybieranych w tym okrê-
gu oraz o siedzibie Gmin-
nej Komisji Wyborczej

do 20 grudnia 2001 r. �powo³anie przez Woje-
wódzkiego Komisarza Wy-
borczego Gminnej Komisji
Wyborczej dla przeprowa-
dzenia wyborów uzupe³-
niaj¹cych w okrêgu wybor-
czym Nr 14

do 4 stycznia 2002 r. �zg³aszanie Gminnej Komi-
sji Wyborczej list kandyda-
tów na radnych wybiera-
nych w okrêgu wyborczym
Nr 14

do 13 stycznia 2002 r. �powo³anie przez Zarz¹d
Gminy Obwodowej Komi-
sji Wyborczej Nr 4 na czas
przeprowadzenia wybo-
rów uzupe³niaj¹cych

�podanie do publicznej wia-
domo�ci w formie ob-
wieszczenia Wójta Gminy
informacji o granicach i nu-
merze obwodu g³osowa-
nia oraz o siedzibie Obwo-
dowej Komisji Wyborczej
Nr 4 powo³anej dla prze-
prowadzenia g³osowania
w wyborach uzupe³niaj¹-
cych

do 19 stycznia 2002 r. �rozplakatowanie obwiesz-
czenia Gminnej Komisji
Wyborczej o zarejestrowa-
nych listach kandydatów
na radnego w okrêgu wy-
borczym Nr 14 wybierane-
go w wyborach uzupe³nia-
j¹cych

do 20 stycznia 2002 r. �sporz¹dzenie spisu wybor-
ców w Urzêdzie Gminy

2 lutego 2002 r. �przekazanie Przewodnicz¹-
cemu Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 4 spisu wy-
borców

3 lutego 2002 r. �g³osowanie
godz. 6.00-20.00

1295
UCHWA£A Nr XXXI/93/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski

z dnia 16 listopada 2001 r.

w sprawie podatku rolnego na rok 2002.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009,
Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku
rolnym (t.j.: Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pó�n. zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Obni¿a siê �redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2001 r., og³oszon¹ w komunikacie Pre-
zesa GUS z dnia 12.10.2001 r. do kwoty 32 z³.

Tre�æ czynno�ci

do godz. 24.00
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§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
J. Witek

1296
UCHWA£A Nr XXXI/94/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski

z dnia 16 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia na rok 2002 wysoko�ci stawek po-
datku od nieruchomo�ci, podatku od posiadania psów i
op³aty administracyjnej oraz uregulowania niektórych
innych spraw zwi¹zanych z ich poborem.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009,
Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z
art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 6 i ust. 8 pkt 1, art. 7 ust. 2, art. 14,
art. 18, art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
pó�n. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Stawki podatku od nieruchomo�ci na rok 2002 wyno-
sz¹ rocznie:
1.1.Od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci � od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej � 0,42 z³.
1.2.Od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z dzia³al-

no�ci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub le�na � z
wyj¹tkiem pkt 1.3 i 1.4 � od 1 m2 powierzchni u¿yt-
kowej� 15,80 z³.

1.3.Od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadze-
nie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie stolarstwa
� od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej � 10,60 z³.

1.4.Od budynków lub ich czê�ci, stanowi¹cych w³a-
sno�æ spó³dzielni kó³ek rolniczych, zajêtych wy³¹cz-
nie dla potrzeb prowadzenia dzia³alno�ci us³ugo-
wej dla potrzeb rolnictwa � od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej � 8,42 z³.

1.5.Od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowa-
dzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie obro-
tu kwalifikowanym materia³em siewnym � od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej � 7,84 z³.
1.6.Od pozosta³ych budynków lub ich czê�ci � od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej � 3,60.
1.7.Od budowli 2%.
1.8.Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodar-

cz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub le�na, z wyj¹tkiem zwi¹-
zanych z budynkami mieszkalnymi � od 1 m2 po-
wierzchni � 0,58 z³.

1.9.Od pozosta³ych gruntów � od 1 m2 powierzchni �
0,08 z³.

1.10.Od gruntów bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wcho-
dz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz.431 z
pó�n.zm) wykorzystywanymi na cele rolnicze � od
1 m2 powierzchni � 0,06 z³.

1.11.Pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki wodne, reten-
cyjne lub elektrowni wodnych � od 1 ha po-
wierzchni � 3,28 z³.

2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
a) budynki mieszkalne wchodz¹ce w sk³ad indywidu-

alnych gospodarstw rolnych,
b) budynki, budowle � stanowi¹ce w³asno�æ gminy �

u¿ytkowane przez niepubliczne zak³ady opieki zdro-
wotnej dla celów prowadzenia dzia³alno�ci statuto-
wej,

c) budynki lub ich czê�ci, budowle oraz grunty � sta-
nowi¹ce w³asno�æ gminy � zajête i bezpo�rednio
u¿ytkowane przez jednostki organizacyjne gminy.

3. Nale¿no�ci z tytu³u podatku od nieruchomo�ci p³atne
s¹ w ustalonych terminach do kasy lub na rachunek
Urzêdu Gminy albo u so³tysa.

4. Uchwala siê wzór deklaracji w sprawie podatku od nie-
ruchomo�ci, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do niniejszej
uchwa³y.

5. Uchwala siê wzór wykazu od nieruchomo�ci, zgodnie
z za³¹cznikiem nr 2* do niniejszej uchwa³y.

§ 2
1. Stawka roczna podatku od posiadania psów wynosi

37 z³ za jednego psa.
2. Podatek wymieniony w ust. 1 wp³aca siê w po³owie

wysoko�ci przypadaj¹cej za dany rok w przypadku po-
siadania psa nabytego po dniu 30 czerwca danego
roku, je¿eli podatku od tego psa za dany rok nie wp³a-
ci³ poprzedni posiadacz.

3. Podatek okre�lony w ust. 1 p³atny jest z góry, bez we-
zwania, w terminie do dnia 31 marca 2002 r. w kasie
Urzêdu Gminy, na rachunek bankowy lub u so³tysa.

§ 3

1. Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za wykonanie
nastêpuj¹cych czynno�ci urzêdowych:

1.1.za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodaro-
wania przestrzennego dotycz¹cego terenów przezna-
czonych pod budownictwo mieszkaniowe � 53 z³,

1.2.za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodaro-
wania przestrzennego dotycz¹cego terenów upraw
rolniczych i ogrodniczych � 35 z³,

1.3.za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodaro-
wania przestrzennego dotycz¹cego pozosta³ych
terenów � 100 z³,

1.4.za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodaro-
wania przestrzennego niezbêdnego dla wydania
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu dotycz¹cego inwestycji w zakresie bu-
downictwa mieszkaniowego oraz siedlisk rolni-
czych � 53 z³,

1.5.za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego niezbêdnego
dla wydania decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu dotycz¹cego pozosta³ych
inwestycji � 123 z³,

1.6.Za wpis do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej �
100 z³.

* Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.
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1.7. Za zmianê wpisu w ewidencji dzia³alno�ci gospo-
darczej � 50 z³,

1.8. Za uzgodnienie projektu w zakresie przebiegu w
drogach i dzia³kach gminnych sieci wodoci¹go-
wych, kanalizacyjnych, gazowych, energetycz-
nych, telekomunikacyjnych � 50 z³,

1.9. za uzgodnienie projektu sieci drogowych dla no-
wotworzonych planów zagospodarowania prze-
strzennego z uwzglêdnieniem istniej¹cej infra-
struktury i dróg gminnych � 75 z³,

1.10.za uzgodnienie lokalizacji wjazdu na drogê gmin-
n¹ � 30 z³.

2. Obowi¹zek zap³aty op³aty administracyjnej powstaje z
chwil¹ wyst¹pienia z wnioskiem o dokonanie czynno-
�ci urzêdowej, a je¿eli w wyniku tej czynno�ci ma byæ
wydany dokument � z chwil¹ wydania tego dokumen-
tu.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
J. Witek

1297
UCHWA£A Nr XXXI/95/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski

z dnia 16 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od �rod-
ków transportowych na rok 2002.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009,
Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 10 i
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Okre�la siê wysoko�æ stawek w podatku od �rodków
transportowych:

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:

�wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹-
dzenia chroni¹ce �rodowisko                      480

�wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹-
dzenia chroni¹ce �rodowisko                      540

�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w
urz¹dzenia chroni¹ce �rodowisko              540

�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony
w urz¹dzenia chroni¹ce �rodowisko           600

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
�wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹-

dzenia chroni¹ce �rodowisko                              800

�wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹-
dzenia chroni¹ce �rodowisko                          900

�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w urz¹-
dzenia chroni¹ce �rodowisko                          900

�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony w
urz¹dzenia chroni¹ce �rodowisko                1.000

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton:
�wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dze-

nia chroni¹ce �rodowisko                                960
�wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹-

dzenia chroni¹ce �rodowisko                       1.080
�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w urz¹-

dzenia chroni¹ce �rodowisko                 1.080
�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony w

urz¹dzenia chroni¹ce �rodowisko                 1.200
2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneu-

matycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿-
ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 12 ton do 18 ton w³¹cznie:

�liczba osi � dwie 479
�liczba osi � trzy 214

b) powy¿ej 18 ton do 26 ton w³¹cznie:
�liczba osi � trzy 878
�liczba osi � cztery i wiêcej 578

c) powy¿ej 26 ton:
�liczba osi � cztery i wiêcej 1.432

3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem za-
wieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³ko-
witej:
a) od 12 ton do 18 ton w³¹cznie:

�liczba osi � dwie 1.084
�liczba osi � trzy 439

b) powy¿ej 18 ton do 26 ton w³¹cznie
�liczba osi � trzy 1.365
�liczba osi � cztery i wiêcej 902

c) powy¿ej 26 ton:
�liczba osi � cztery i wiêcej 2.124

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-
nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczepa o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:

�wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dze-
nia chroni¹ce �rodowisko 800

�wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹-
dzenia chroni¹ce �rodowisko 900

�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w urz¹-
dzenia chroni¹ce �rodowisko 900

�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony w
urz¹dzenia chroni¹ce �rodowisko1.000

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
�wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dze-

nia chroni¹ce �rodowisko 960
�wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹-

dzenia chroni¹ce �rodowisko 1.080
�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w urz¹-

dzenia chroni¹ce �rodowisko 1.080
�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony w

urz¹dzenia chroni¹ce �rodowisko1.200
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton:
�wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dze-

nia chroni¹ce �rodowisko 1.120
�wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹-

dzenia chroni¹ce �rodowisko 1.120
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�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w urz¹-
dzenia chroni¹ce  �rodowisko                          1.260

�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony w
urz¹dzenia chroni¹ce �rodowisko                    1.400

5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-
nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowi-
tej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 18 ton w³¹cznie:

� liczba osi � dwie 230
b) powy¿ej 18 ton do 36 ton w³¹cznie:

� liczba osi � dwie 1.170
c) powy¿ej 36 ton:

� liczba osi � dwie 1.223
� liczba osi � trzy 1.492

6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-
nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z
innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 18 ton w³¹cznie:

� liczba osi � dwie 33
b) powy¿ej 18 ton do 36 ton w³¹cznie:

� liczba osi � dwie 1.170
c) powy¿ej 36 ton:

�liczba osi � dwie 1.678
�liczba osi � trzy 2.207

7. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
a) od 7 ton a poni¿ej 12 ton

� wiek pojazdu do 10 lat 315
� wiek pojazdu powy¿ej 10 lat 350

8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 18 ton w³¹cznie:

� liczba osi � jedna 154
b) powy¿ej 18 ton do 36 ton w³¹cznie:

� liczba osi � jedna 486
� liczba osi � dwie 1.118

c) powy¿ej 36 ton:
� liczba osi � dwie 1.472
� liczba osi � trzy 1.109

9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo-
³u pojazdów:
a) od 12 ton do 18 ton w³¹cznie:

� liczba osi � jedna 22
b) powy¿ej 18 ton do 36 ton w³¹cznie:

� liczba osi � jedna 486
� liczba osi � dwie 1.118

c) powy¿ej 36 ton:
� liczba osi � dwie 1.472
� liczba osi � trzy 1.109

10. Od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do sie-
dzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc:

�wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dze-
nia chroni¹ce �rodowisko                             680

�wiek pojazdu do 14 lat i nie wyposa¿ony w urz¹-
dzenia chroni¹ce �rodowisk                          765

�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w urz¹-
dzenia chroni¹ce �rodowisko                             765

�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony w
urz¹dzenia chroni¹ce �rodowisko                      850

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc:
�wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dzenia

chroni¹ce �rodowisko  1.200
�wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹dze-

nia chroni¹ce �rodowisko        1.350
�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w urz¹-

dzenia chroni¹ce �rodowisko  1.350
�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony w

urz¹dzenia chroni¹ce �rodowisko  1.500

§ 2

1. Dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton okre�lonych w
§ 1 pkt 1, zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolni-
cz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego,
stawki podatku zmniejsza siê i okre�la w wysoko�ci:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:

�wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dze-
nia chroni¹ce �rodowisko     240

�wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹-
dzenia chroni¹ce �rodowisko     270

�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w urz¹-
dzenia chroni¹ce �rodowisko       270

�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony w
urz¹dzenia chroni¹ce �rodowisko     300

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
�wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dze-

nia chroni¹ce �rodowisko       400
�wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹-

dzenia chroni¹ce �rodowisko     450
�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w urz¹-

dzenia chroni¹ce �rodowisko     450
�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony w

urz¹dzenia chroni¹ce �rodowisko         500
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton:

�wiek pojazdu do 10 lat i wyposa¿ony w urz¹dze-
nia chroni¹ce �rodowisko       480

�wiek pojazdu do 10 lat i nie wyposa¿ony w urz¹-
dzenia chroni¹ce �rodowisko       540

�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i wyposa¿ony w urz¹-
dzenia chroni¹ce �rodowisko     540

�wiek pojazdu powy¿ej 10 lat i nie wyposa¿ony w
urz¹dzenia chroni¹ce �rodowisko     600

§ 3

Zwalnia siê od podatku od �rodków transportowych
�rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do po-
trzeb jednostek i zak³adów bud¿etowych Urzêdu Gminy i
stanowi¹ce ich w³asno�æ.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po jej uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
J. Witek
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 Gdañsk, dnia 19 listopada 2001 r.

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI

OGD-820/2317-A/12/2001/I/MS

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. � Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. �
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 7 wrze�nia 2001 r.

Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹

 z siedzib¹ w Gdañsku
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny

REGON: 192501523

postanawiam

1) zatwierdziæ na okres do dnia 30 listopada 2002 r. usta-
lon¹ przez Przedsiêbiorstwo taryfê dla ciep³a, stano-
wi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania admi-
nistracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹-
cego koncesje w zakresie:

a) wytwarzania ciep³a � Nr WCC/1001/2317/W/3/2001/
RW z dnia 22 sierpnia 2001 r.,

b) przesy³ania i dystrybucji ciep³a � Nr PCC/993/2317/
W/3/2001/RW z dnia 22 sierpnia 2001 r.,

w dniu 7 wrze�nia 2001 r. zosta³o wszczête postêpo-
wanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
� Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z pó�n. zm.),
zwanej dalej �ustaw¹ � Prawo energetyczne�, przedsiê-
biorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowa-
dzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarza-
nia, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustala-
j¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej �Pre-
zesem URE�.

Natomiast w my�l art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
� Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okre-
�laj¹cych poprawê efektywno�ci funkcjonowania przed-
siêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków pro-
wadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alno�ci gospo-

darczej, a tak¿e okresu obowi¹zywania tych wspó³czyn-
ników.

W trakcie postêpowania administracyjnego, na pod-
stawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przed-
siêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okre-
�lonymi w art. 45 ustawy � Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
pa�dziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w ob-
rocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dal-
szej czê�ci decyzji �rozporz¹dzeniem taryfowym�.

Dzia³alno�æ polegaj¹ca na wytwarzaniu ciep³a oraz jego
przesy³aniu i dystrybucji, prowadzona przez Przedsiêbior-
stwo na terenie Gminy Dzierzgoñ jest nowo podjêt¹ dzia-
³alno�ci¹, zatem zgodnie z przepisem § 27 ust. 1 rozpo-
rz¹dzenia taryfowego, Przedsiêbiorstwo okre�li³o jednost-
kowe koszty na podstawie kosztów planowanych dla
pierwszego roku prowadzenia nowej dzia³alno�ci gospo-
darczej. Zgodnie natomiast z przepisem § 27 ust. 2 roz-
porz¹dzenia taryfowego, przedsiêbiorstwa energetyczne
podejmuj¹ce now¹ dzia³alno�æ, obliczaj¹ �rednie wska�-
nikowe ceny i stawki op³at w przypadkach wskazanych w
tym przepisie, przy czym ¿aden z nich nie ma miejsca w
niniejszej sprawie. Ponadto Przedsiêbiorstwo wytwarza
ciep³o w �ród³ach ciep³a, dla których zamówiona moc
cieplna nie przekracza 1 MW, a zatem maj¹c na uwadze
przepis § 7 ust. 7 rozporz¹dzenia taryfowego ustali³o
wy³¹cznie stawkê op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc
ciepln¹ i stawkê op³aty za ciep³o.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê oraz fakt, ¿e zgodnie z
§ 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego wspó³czynnik ko-
rekcyjny Xw ustala siê dla danego rodzaju dzia³alno�ci go-
spodarczej, prowadzonej przez przedsiêbiorstwo energe-
tyczne w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciep³o, przy
czym wspó³czynnik ten okre�la projektowan¹ poprawê
efektywno�ci funkcjonowania tego przedsiêbiorstwa oraz
zmianê warunków prowadzenia przez to przedsiêbiorstwo
danego rodzaju dzia³alno�ci gospodarczej w pierwszym
roku stosowania taryfy w stosunku do roku kalendarzo-
wego poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania taryfy,
a Przedsiêbiorstwo w poprzednim roku kalendarzowym
dzia³alno�ci gospodarczej nie prowadzi³o, wspó³czynnik
korekcyjny Xw nie zosta³ w niniejszej decyzji ustalony.

Zgodnie z przepisem § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfo-
wego okres stosowania taryfy nie mo¿e byæ d³u¿szy od
okresu obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego.
Poniewa¿, jak to zosta³o wy¿ej wskazane, w przedmioto-
wej sprawie nie jest mo¿liwe ustalenie wspó³czynnika
korekcyjnego, nale¿a³o ustaliæ okres stosowania zatwier-
dzonej taryfy dla ciep³a. Ustalaj¹c ten okres do dnia 30
listopada 2002 r., kierowa³em siê ochron¹ interesów od-
biorców i w zwi¹zku z tym potrzeb¹ weryfikacji taryfy po
roku jej obowi¹zywania.

W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sen-
tencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie � s¹du antymonopolowe-
go � za moim po�rednictwem, w terminie dwutygo-
dniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. � Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpo-
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wania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zado�æ wyma-

ganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz za-
wieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i warto�ci przed-
miotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uza-
sadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wnio-
sek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³o�ci lub w
czê�ci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Od-
dzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki �
Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy � Prawo energetyczne, tary-
fa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Pomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy � Prawo energe-
tyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wcze�niej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienni-
ku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki

z upowa¿nienia
Dyrektor

Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki

z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss

Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Wielopole 7
80-556 Gdañsk

2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski

3. a/a

TARYFA DLA CIEP£A

Niniejsza taryfa stanowi za³¹cznik
do Decyzji Prezesa URE

Nr OGD-820/2317-A/12/2001/I/MS
z dnia 19 listopada 2001 r.

SPIS TRE�CI

Czê�æ 1
Obja�nienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
Czê�æ 2
Zakres dzia³alno�ci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrze-
niem w ciep³o
Czê�æ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
Czê�æ 4
Rodzaje oraz wysoko�æ bazowych stawek op³at
Czê�æ 5
Warunki stosowania stawek op³at
Czê�æ 6
Zasady wprowadzania zmian stawek op³at

CZÊ�Æ 1

OBJA�NIENIE POJÊÆ
I SKRÓTÓW U¯YWANYCH W TARYFIE

A. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
1. ustawa � ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. � Prawo

energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz.
1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz.489 i Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099),

2. rozporz¹dzenie taryfowe � rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w spra-
wie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkula-
cji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em
(Dz. U. Nr 96, poz.1053),

3. rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe � rozporz¹dzenie
Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w
sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia
podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu cie-
p³em, �wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sie-
ciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jako-
�ciowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz.
845),

4. odbiorca � ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera pa-
liwa lub energiê na podstawie umowy z przedsiê-
biorstwem energetycznym,

5. �ród³o ciep³a � po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,

6. instalacja odbiorcza � po³¹czone ze sob¹ urz¹dze-
nia lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania cie-
p³a lub ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do od-
biorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody
w obiekcie,

7. obiekt � budowlê lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,

8. uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy � dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomia-
ru ilo�ci i parametrów no�nika ciep³a, których wska-
zania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿no�ci
z tytu³u dostarczania ciep³a,

9. moc cieplna � ilo�æ ciep³a wytworzonego lub do-
starczonego do podgrzania okre�lonego no�nika
ciep³a lub odebrana od tego no�nika w ci¹gu go-
dziny,

10. zamówiona moc cieplna � ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystê-
puje w danym obiekcie dla warunków obliczenio-
wych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ nie-
zbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹

utrzymanie normatywnej temperatury i wymia-
ny powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej tempera-
tury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znaj-
duj¹cych siê w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okre�lonymi dla nich wa-
runkami technicznymi i wymaganiami techno-
logicznymi,

11. warunki obliczeniowe � obliczeniow¹ temperaturê
powietrza atmosferycznego okre�lon¹ dla strefy kli-
matycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do
których jest dostarczane ciep³o,
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12. wytwórca i dystrybutor ciep³a � przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a
we w³asnych �ród³ach oraz przesy³aniem i dystry-
bucj¹ ciep³a wytworzonego we w³asnych �ród³ach
lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa ener-
getycznego, tj. Przedsiêbiorstwo Energetyki Ciepl-
nej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku, zwane dalej
�PEC Gdañsk�.

B. U¿yty skrót oznacza:
�ród³a ciep³a Z � oznacza opomiarowane �ród³a cie-
p³a, dla których zamówiona moc cieplna nie przekra-
cza 1 MW, zlokalizowane w Dzierzgoniu przy ul. Mic-
kiewicza 7, Przemys³owej 7, na Osiedlu W³adys³awa
Jagie³³y 1, na Osiedlu Janka Krasickiego 2, na Osiedlu
W³adys³awa Jagie³³y 8, w których ciep³o pochodzi z
przetworzenia gazu ziemnego.

CZÊ�Æ 2

ZAKRES DZIA£ALNO�CI GOSPODARCZEJ
ZWI¥ZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEP£O

PEC Gdañsk prowadzi dzia³alno�æ gospodarcz¹ w za-
kresie zaopatrzenia w ciep³o Gminy Dzierzgoñ na pod-
stawie udzielonych koncesji w zakresie:

a) wytwarzania ciep³a � Nr WCC/1001/2317/W/3/2001/
RW z dnia 22 sierpnia 2001 r.,

b) przesy³ania i dystrybucji ciep³a � Nr PCC/993/2317/
W/3/2001/RW z dnia 22 sierpnia 2001 r.

Lp.
Symbol grupy

odbiorców
Charakterystyka grupy odbiorców

1. GMB1

odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w �ród³ach ciep³a
Z dostarczane jest bezpo�rednio do instalacji odbiorczej
w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w
s¹siednich obiektach

CZÊ�Æ 4

RODZAJE ORAZ WYSOKO�Æ BAZOWYCH STAWEK OP£AT

A. Bazowe stawki op³at

Stawka op³aty miesiêcznej

za zamówion¹ moc ciepln¹
Stawka op³aty za ciep³o

Lp.
Grupa

taryfowa

netto brutto* netto brutto*

1 2 3 4 5 6
z³/MW z³/GJ

1. GMB1 10 279,08 12 540,47 31,36 38,26

* w stawkach op³at uwzglêdniono podatek VAT w wysoko�ci 22%

B. Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci
1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia od-

biorcy do sieci, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹
kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z
nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych
norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych
robót budowlanych oraz cen czynników produkcji
dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskie-
go, okre�lonych w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 119, poz. 773 z pó�n. zm.), obowi¹zuj¹cych w
dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpo-
wiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6
ustawy.

2. W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z zakre-
su przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze
przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy-

³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano � mon-
ta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okre-
�lony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warun-
kiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zasto-
sowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 1.

CZÊ�Æ 5

WARUNKI STOSOWANIA STAWEK OP£AT

1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki op³at s¹ stosowa-
ne przy zachowaniu standardów jako�ciowych obs³u-
gi odbiorców, które zosta³y okre�lone w rozdziale 6 roz-
porz¹dzenia przy³¹czeniowego.

2. W przypadkach:
�uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych

wskazañ uk³adu pomiarowo � rozliczeniowego,
�niedotrzymania przez PEC Gdañsk standardów ja-

CZÊ�Æ 3

PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY
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ko�ciowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania
przez odbiorców warunków umowy,

� udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹-
cych odbiorcy,

� nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okre�lone w rozdziale 4 roz-
porz¹dzenia taryfowego.

CZÊ�Æ 6

ZASADY WPROWADZANIA
ZMIAN CEN I STAWEK OP£AT

1. Stawki op³at okre�lone w niniejszej taryfie obowi¹zy-
waæ mog¹ nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia
jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

2. Ka¿dorazowo o zmianie stawek op³at odbiorcy zosta-
n¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14
dni przed data ich obowi¹zywania.

Prezes Zrzadu
G. Schlagowski

1299

 Gdañsk, dnia 20 listopada 2001 r.

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD � 820/1608-A/18/2001/I/BP

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit
b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. � Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz.
348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr
91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz.
489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz w zwi¹zku z
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. � Kodeks postê-
powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 6 lipca 2001 r.

Zarz¹du Morskiego Portu Gdynia SA
z siedzib¹ w Gdyni

zwanego w dalszej czê�ci decyzji
�Przedsiêbiorstwem�

posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 191920577

postanawiam

1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiê-
biorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,

2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okre�laj¹ce pro-
jektowan¹ poprawê efektywno�ci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia

przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie wytwarzania ciep³a oraz przesy³ania i dystry-
bucji ciep³a w pierwszym roku stosowania taryfy, któ-
rych wysoko�æ zosta³a uwzglêdniona przy ustalaniu
stawek op³at zatwierdzonych niniejsz¹ decyzj¹,

3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korek-
cyjnych Xw, o których mowa w pkt 2 � do dnia 30 listo-
pada 2002 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania admi-
nistracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹-
cego koncesje w zakresie:

�wytwarzania ciep³a nr WCC/963/1608/N/3/2001 z
dnia 24 stycznia 2001 r.,

�przesy³ania i dystrybucji ciep³a nr PCC/966/1608/W/
3/2001 z dnia 24 stycznia 2001 r.,

�obrotu ciep³em nr OCC/279/1608/W/3/2001 z dnia
24 stycznia 2001 r.

w dniu 9 lipca 2001 r. zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla cie-
p³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
� Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z pó�n. zm.),
zwanej dalej �ustaw¹ � Prawo energetyczne�, przedsiê-
biorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowa-
dzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarza-
nia, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustala-
j¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej �Pre-
zesem URE�.

Natomiast w my�l art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
� Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okre-
�laj¹cych poprawê efektywno�ci funkcjonowania przed-
siêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków pro-
wadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alno�ci gospo-
darczej i okresu ich obowi¹zywania.

W trakcie postêpowania administracyjnego, na pod-
stawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przed-
siêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okre-
�lonymi w art. 45 ustawy � Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
pa�dziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w ob-
rocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dal-
szej czê�ci decyzji �rozporz¹dzeniem taryfowym�.

Dzia³alno�æ polegaj¹ca na wytwarzaniu oraz przesy³a-
niu i dystrybucji ciep³a, prowadzona przez Przedsiêbior-
stwo jest nowo podjêt¹ dzia³alno�ci¹, zatem zgodnie z
§ 27 ust. 1 rozporz¹dzenia taryfowego Przedsiêbiorstwo
okre�li³o jednostkowe koszty na podstawie kosztów pla-
nowanych dla pierwszego roku prowadzenia nowej dzia-
³alno�ci gospodarczej. Zgodnie natomiast z § 27 ust. 2
rozporz¹dzenia taryfowego, przedsiêbiorstwa energetycz-
ne podejmuj¹ce now¹ dzia³alno�æ, obliczaj¹ �rednie ceny
wska�nikowe, je¿eli nowa dzia³alno�æ gospodarcza sta-
nowi kontynuacjê dotychczas prowadzonej dzia³alno�ci
w zakresie zaopatrzenia w ciep³o w przypadkach okre-
�lonych w tym przepisie, co ma miejsce w niniejszej spra-
wie, bowiem Przedsiêbiorstwo powsta³o w wyniku prze-
kszta³ceñ w³asno�ciowych. Ponadto Przedsiêbiorstwo
wytwarza ciep³o w �ród³ach ciep³a, dla których zmówio-
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na moc cieplna nie przekracza 1 MW, a zatem maj¹c na
uwadze przepis § 7 ust. 7 rozporz¹dzenia taryfowego usta-
li³o stawkê op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc ciepl-
n¹ i stawkê op³aty za ciep³o.

Maj¹c na uwadze ochronê interesów odbiorców Przed-
siêbiorstwo, zastosowa³o przepis § 29 ust. 2 rozporz¹-
dzenia taryfowego.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê w stawkach op³at ustalo-
nych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêd-
nione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których
mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wyso-
ko�ci adekwatnej do mo¿liwo�ci poprawy efektywno�ci
funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do
zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo
dzia³alno�ci koncesjonowanej w okresie stosowania ta-
ryfy.

Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w my�l § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy. Wyznacza-
j¹c okres stosowania taryfy do dnia 30 listopada 2002 r.,
tj. na okres krótszy ni¿ dwa lata, kierowa³em siê potrzeb¹
weryfikacji kosztów przyjêtych do kalkulacji stawek op³at,
z uwagi na ochronê interesów odbiorców przed nieuza-
sadnionym poziomem cen.

W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sen-
tencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie � s¹du antymonopolowe-
go � za moim po�rednictwem, w terminie dwutygo-
dniowym  od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. � Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpo-
wania cywilnego).

2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zado�æ wyma-
ganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz za-
wieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i warto�ci przed-
miotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uza-
sadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wnio-
sek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³o�ci lub w
czê�ci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Od-
dzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki � Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy � Prawo energetyczne, tary-
fa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Pomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy � Prawo energe-
tyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wcze�niej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienni-
ku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki

z upowa¿nienia
Dyrektor

Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki

z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss

Otrzymuj¹:
1. Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia SA

ul. Rotterdamska 9
81-337 Gdynia

1. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski

2. a/a

TARYFA DLA CIEP£A

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK

DO DECYZJI PREZESA URE
Nr OGD-820/1608-A/18/2001/I/BP

z dnia 20 listopada 2001 r.

SPIS TRE�CI

CZÊ�Æ I
Obja�nienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊ�Æ II
Zakres dzia³alno�ci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrze-
niem w ciep³o
CZÊ�Æ III
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊ�Æ IV
Rodzaje oraz wysoko�æ bazowych stawek op³at
CZÊ�Æ V
Warunki stosowania stawek op³at
CZÊ�Æ VI
Zasady wprowadzania zmian stawek op³at

CZÊ�Æ I
Obja�nienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie

1.1. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
�ustawa � ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. � Prawo

energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz.
1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz.489 i Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099),

�rozporz¹dzenie taryfowe � rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w spra-
wie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkula-
cji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em
(Dz. U. Nr 96, poz. 1053),

�rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe � rozporz¹dzenie
Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w
sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia
podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu cie-
p³em, �wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sie-
ciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jako-
�ciowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz.
845),

�wytwórca i dystrybutor ciep³a � przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a
we w³asnych �ród³ach oraz przesy³aniem i dystry-
bucj¹ ciep³a wytworzonego we w³asnych �ród³ach
lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa ener-
getycznego, tj. Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, zwany dalej Z.
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M. P. G.,
� odbiorca � ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa

lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,

� �ród³o ciep³a � po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub in-
stalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,

� lokalne �ród³o ciep³a � zlokalizowane w obiekcie �ró-
d³o ciep³a, które bezpo�rednio zasila instalacje odbior-
cze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc ciepl-
na nie przekracza 0,2 MW,

� sieæ ciep³ownicza � po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze �róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiê-
biorstwa energetycznego,

� przy³¹cze � odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadza-
j¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupo-
wym wêz³em cieplnym lub �ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,

� wêze³ cieplny � po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub in-
stalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów no-
�nika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji
ilo�ci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,

� instalacja odbiorcza � po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników cie-
p³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,

� obiekt � budowlê lub budynek wraz z instalacjami od-
biorczymi,

� uk³ad pomiarowo � rozliczeniowy � dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru ilo-
�ci i parametrów no�nika ciep³a, których wskazania sta-
nowi¹ podstawê do obliczenia nale¿no�ci z tytu³u do-
starczania ciep³a,

� liczba punktów pomiarowych � ³¹czn¹ liczbê uk³adów
pomiarowo � rozliczeniowych zainstalowanych w przy-
³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okre�lenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostar-
czonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹-
cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,

� moc cieplna � ilo�æ ciep³a wytworzonego lub dostar-
czonego do podgrzania okre�lonego no�nika ciep³a lub
odebrana od tego no�nika w ci¹gu godziny,

� zamówiona moc cieplna � ustalon¹ przez odbiorcê naj-
wiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzy-

manie normatywnej temperatury i wymiany powie-
trza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okre�lonymi dla nich warunka-
mi technicznymi i wymaganiami technologicznymi,

� warunki obliczeniowe � obliczeniow¹ temperaturê po-
wietrza atmosferycznego okre�lon¹ dla strefy klima-
tycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o.

1.2. U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
�ZEc �Wybrze¿e� � Zespó³ Elektrociep³owni Wybrze-

¿e S.A. ul. Swojska 9, 80-867 Gdañsk,
�OPEC � Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Energetyki

Cieplnej Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213
Gdynia.

�ród³a ciep³a, dla których zamówiona moc cieplna nie
przekracza 1 MW, w których ciep³o pochodzi z przetwo-
rzenia paliwa sta³ego.

�nr 1 � �ród³o ciep³a zlokalizowane na terenie Z.M.P.G.
o oznaczeniu �£a�nia Duñska Nowa�,

�nr 2 � �ród³o ciep³a zlokalizowane w Gdyni przy
ul. Wêglowej 1,

�nr 3 � �ród³o ciep³a zlokalizowane w Gdyni przy
ul. Wêglowej 4,

�nr 4 � �ród³o ciep³a zlokalizowane w Gdyni przy
ul. Wêglowej 8,

�nr 5 � �ród³o ciep³a zlokalizowane w Gdyni przy
ul. Wêglowej 20,

�nr 6 � �ród³o ciep³a zlokalizowane w Gdyni przy
ul. Chrzanowskiego 8a,

�nr 7 � �ród³o ciep³a zlokalizowane w Gdyni przy
ul. Chrzanowskiego 17.

�ród³a ciep³a, dla których zamówiona moc cieplna nie
przekracza 1 MW, w których ciep³o pochodzi z przetwo-
rzenia oleju opa³owego.

�nr 8 � �ród³o ciep³a zlokalizowane w Gdyni przy
ul. Dokerów 9,

�nr 9 � �ród³o ciep³a zlokalizowane w Gdyni przy ul. In-
dyjskiej 1,

�nr 10 � �ród³o ciep³a zlokalizowane na terenie
Z.M.P.G. o oznaczeniu �PRO�,

�nr 11 � �ród³o ciep³a zlokalizowane w Gdyni przy
ul. Rumuñskiej 13 o oznaczeniu �mag. 19c�,

�nr 12 � �ród³o ciep³a zlokalizowane w Gdyni przy ul.
Rumuñskiej 1 o oznaczeniu �mag. 22�,

�nr 13 � �ród³o ciep³a zlokalizowane na terenie
Z.M.P.G. o oznaczeniu �Dworzec Morski�.

Lokalne �ród³a ciep³a, w których ciep³o pochodzi z prze-
tworzenia energii elektrycznej:

�nr 14 � �ród³o ciep³a zlokalizowane w Gdyni przy ul.
Polskiej 6,

�nr 15 � �ród³o ciep³a zlokalizowane na terenie
Z.M.P.G. o oznaczeniu �Waga nr 3�,

�nr 16 � �ród³o ciep³a zlokalizowane w Gdyni przy ul.
Chrzanowskiego 6,

�nr 17 � �ród³o ciep³a zlokalizowane w Gdyni przy ul.
Chrzanowskiego 8.

Wszystkie �ród³a ciep³a wyposa¿one s¹ w urz¹dzenia
pomiarowo � rozliczeniowe.

CZÊ�Æ II
Zakres dzia³alno�ci gospodarczej

zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o

Z.M.P.G. prowadzi dzia³alno�æ gospodarcz¹ zwi¹zan¹
z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych kon-
cesji w zakresie:

�wytwarzania ciep³a Nr WCC/963/1608/N/3/2001/ZJ
z dnia 24 stycznia 2001 r.,

�przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/966/1608/W/
3/2001/ZJ z dnia 24 stycznia 2001 r.,

�obrotu ciep³em Nr OCC/279/1608/W/3/2001/ZJ z dnia
24 stycznia 2001 r.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego � 2670 � Poz. 1299

CZÊ�Æ III
Podzia³ odbiorców na grupy

GRUPA I. odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w �ró-
d³ach ciep³a nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 dostarczane jest bezpo-
�rednio do instalacji odbiorczych w obiektach oraz w s¹-
siednich obiektach.

GRUPA II.odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w �ró-
d³ach ciep³a nr 8, 9, 10, 11, 12 i 13 dostarczane jest bez-
po�rednio do instalacji odbiorczych w obiektach oraz w
s¹siednich obiektach.

GRUPA III. odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w �ró-
d³ach ciep³a nr 14, 15, 16 i 17, dostarczane jest bezpo-
�rednio do instalacji odbiorczych w obiektach.

GRUPA IV. odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ZEc
�Wybrze¿e�, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asno�æ OPEC i przez niego
eksploatowan¹ oraz sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³a-
sno�æ i eksploatowan¹ przez Z.M.P.G. do wêz³ów ciepl-
nych stanowi¹cych w³asno�æ odbiorców.

GRUPA V. odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ZEc
�Wybrze¿e�, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asno�æ OPEC i przez niego
eksploatowan¹ oraz sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne sta-
nowi¹ce w³asno�æ i eksploatowane przez Z.M.P.G.

CZÊ�Æ IV
Rodzaje oraz wysoko�æ bazowych stawek op³at

GRUPA ODBIORCÓW    I. j.m. NETTO BRUTTO*

Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW 14 023,37 17 108,51

Stawka op³aty za ciep³o z³/GJ 62,97 76,82

GRUPA ODBIORCÓW    II. j.m. NETTO BRUTTO*

Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW 11 846,07 14 452,21

Stawka op³aty za ciep³o z³/GJ 67,07 81,83

GRUPA ODBIORCÓW    III. j.m. NETTO BRUTTO*

Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW 13 597,06 16 588,41

Stawka op³aty za ciep³o z³/GJ 72,77 88,78

GRUPA ODBIORCÓW    IV. j.m. NETTO BRUTTO*
op³ata roczna z³/MW 25 175,88 30 714,57Stawka op³aty sta³ej za

us³ugi przesy³owe rata miesiêczna z³/MW 2 097,99 2 559,55

Stawka op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe

z³/GJ 11,16 13,62

op³ata roczna z³/punkt pomiarowy 207,72 253,42Stawka op³aty abona-
mentowej rata miesiêczna z³/punkt pomiarowy 17,31 21,12

GRUPA ODBIORCÓW    V. j.m. NETTO BRUTTO*

op³ata roczna z³/MW 42 094,80 51 355,66Stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe rata miesiêczna z³/MW 3 507,90 4 279,64
Stawka op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe

z³/GJ 10,52 12,83

op³ata roczna z³/punkt pomiarowy 207,72 253,42Stawka op³aty abona-
mentowej rata miesiêczna z³/punkt pomiarowy 17,31 21,12

4.1. Bazowe stawki op³at:

*� uwzglêdniono podatek VAT w wysoko�ci 22%.
Odbiorcy grup IV. i V. bêd¹ tak¿e obci¹¿ani cen¹ za za-

mówion¹ moc ciepln¹, cen¹ ciep³a, cen¹ no�nika ciep³a
wed³ug op³at i zasad wynikaj¹cych z zatwierdzonej przez
Prezesa URE taryfy dla ciep³a sporz¹dzonej przez wytwór-
cê ciep³a, tj. ZEc �Wybrze¿e� oraz stawk¹ za us³ugê prze-
sy³ow¹ sta³¹ i zmienn¹ wed³ug op³at i zasad wynikaj¹-
cych z zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy dla ciep³a
sporz¹dzonej przez dystrybutora ciep³a, tj. OPEC. Ka¿do-

razowo o zmianie cen i stawek op³at zawartych w tary-
fach ZEc �Wybrze¿e� lub OPEC odbiorcy bêd¹ poinfor-
mowani przez Z.M.P.G. pisemnie w terminie co najmniej
14 dni przed dat¹ wystawienia pierwszej faktury za cie-
p³o, w której zastosowane bêd¹ nowe ceny i stawki op³at.
4.2. Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.

4.2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹cze-
nia odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulo-
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wane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z
nak³adów ustalonych na podstawie kosztoryso-
wych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostko-
wych robót budowlanych oraz cen czynników pro-
dukcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwe-
storskiego, okre�lonych w przepisach wydanych
na postawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10
czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U.
z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z pó�n. zm.), obowi¹zuj¹-
cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy
odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7
ust. 5 i 6 ustawy.

4.2.2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze prze-
targu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹-
czenie jest koszt prac projektowych i budowlano �
monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹-
czenia, okre�lony w z³o¿onej w toku przetargu ofer-
cie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt
ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których
mowa w pkt 4.2.1.

CZÊ�Æ V
Warunki stosowania stawek op³at

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki op³at s¹ stoso-
wane przy zachowaniu standardów jako�ciowych ob-
s³ugi odbiorców, które zosta³y okre�lone w rozdziale
6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

5.1. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez Z.M.P.G. standardów jako-

�ciowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania
przez odbiorców warunków umowy,

b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo � rozliczeniowego,

c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³u-
guj¹cych odbiorcy,

d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okre�lone w rozdziale 4 roz-
porz¹dzenia taryfowego.

CZÊ�Æ VI
Zasady wprowadzania zmian stawek op³at

6.1. Stawki op³at okre�lone w niniejszej taryfie obowi¹zy-
waæ mog¹ nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od
dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Pomorskiego.

6.2. Ka¿dorazowo o zmianie stawek op³at zawartych w
niniejszej taryfie odbiorcy zostan¹ poinformowani
pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹
ich obowi¹zywania.

 Cz³onek Zarz¹du Prezes Zarz¹du

K. Szambelañczyk   J. Jarosiñski
1300

UCHWA£A Nr XXXVIII/265/01
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 20 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia zasad zwrotu wydatków przezna-
czonych na �wiadczenia przyznawane w ramach zadañ
w³asnych Gminy w postaci do¿ywiania uczniów szkó³
podstawowych oraz gimnazjalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) art. 34 ust. 5 ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U.
Nr 64, poz. 414 ze zm.) oraz po zaci¹gniêciu opinii Komi-
sji Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej Rady Gminy uchwala,
co nastêpuje:

§ 1

Gmina Sierakowice mo¿e udzieliæ pomocy dzieciom i
m³odzie¿y w okresie nauki w szkole w formie do¿ywia-
nia.

§ 2

Ustanawia siê nastêpuj¹ce zasady dofinansowania na
�wiadczenia pomocy spo³ecznej przyznanej w formie
posi³ków wed³ug poni¿szej tabeli:

§ 3

Sp³ata nale¿no�ci za pobrane �wiadczenie nastêpuje
w sposób wskazany w decyzji administracyjnej przyzna-
j¹cej �wiadczenie.

§ 4

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacj¹
materialn¹ i osobist¹, �wiadczeniobiorca mo¿e ubie-
gaæ siê o czê�ciowe umorzenie lub ca³kowite odst¹-
pienie od zwrotu �wiadczenia.

2. Oceny sytuacji dokonuje Kierownik O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w oparciu o aktualny wywiad �rodowisko-
wy.

§ 5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Gmin-
nego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Sierakowicach.

§ 6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Kryterium dochodowe rodziny
wg art.4 ustawy o pomocy spo³ecznej

Wysoko�æ
odp³atno�ci

w %
– do 130% kryterium dochodowego

– od 131%  do 150%

– powy¿ej 150%

0%

50%

100%
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L. Borkowski
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UCHWA£A Nr XXXVIII/268/01
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 20 listopada 2001 r.

w sprawie wysoko�ci stawek op³at za wodê pobran¹ z
urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê oraz za
wprowadzanie �cieków do zbiorczych urz¹dzeñ kanali-
zacyjnych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r.  o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz § 3 rozporz¹dze-
nia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie
urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê i urz¹dzeñ kanalizacyjnych
oraz zasad ustalania op³at za wodê i wprowadzanie �cie-
ków (Dz. U. Nr 151, poz. 716 ze zm.) Rada Gminy uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê stawkê op³aty za wodê pobran¹ z urz¹dzeñ
zbiorowego zaopatrzenia w wodê w wysoko�ci 1,50z³ za
1 m3 pobranej wody. Stawka nie uwzglêdnia nale¿nego
podatku VAT.

§ 2

Ustala siê stawkê za wprowadzanie �cieków do urz¹-
dzeñ kanalizacyjnych w wysoko�ci 1,90 z³ za 1 m3 wpro-
wadzonych �cieków. Stawka nie uwzglêdnia nale¿nego
podatku VAT.

§ 3

Ustala siê stawkê odp³atno�ci za zrzut �cieków z wo-
zów asenizacyjnych do oczyszczalni �cieków w Sierako-
wicach w wysoko�ci 1,50z³ za 1 m3 spuszczonych �cie-
ków. Stawka nie uwzglêdnia nale¿nego podatku VAT.

§ 4

Op³aty za pobór wody z urz¹dzeñ zbiorowego zaopa-
trzenia w wodê oraz za zrzut �cieków do urz¹dzeñ kanali-
zacyjnych, pobieraæ mog¹ so³tysi lub inne osoby upo-
wa¿nione przez Wójta Gminy.

§ 5

Za inkaso op³at wymienionych w § 4, ustala siê wyna-
grodzenie w wysoko�ci 10% zainkasowanej kwoty.

§ 6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega publikacji z Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Pomorskiego.

§ 7

Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XXX/190/00 z dnia 19 grudnia 2000 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

L. Borkowski
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CHWA£A Nr XXXVIII/267/01
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 20 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od nie-
ruchomo�ci, podatku od posiadania psa, op³aty miej-
scowej i administracyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
199 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 5, 14,
17 i 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 ze zm.)
oraz art. 88 a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. �
prawo dzia³alno�ci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178
z 1999 r. ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê stawki podatku od nieruchomo�ci:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci � 0,49 z³ od

1 m2 p.u.
a � z podatku wy³¹cza siê strychy i piwnice.

2. Od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z prowadzo-
n¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub le-
�na oraz od czê�ci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej, a tak¿e od
ka¿dego samodzielnego punktu, w którym prowadzo-
na jest dzia³alno�æ gospodarcza:
a � za powierzchniê u¿ytkow¹ do 100 m2 w³¹cznie �
16,83 z³ od 1 m2 p.u. Stosuje siê ulgê w wysoko�ci
50% w I i IV kwartale roku dla o�rodków wczasowych;
b � za powierzchniê powy¿ej 100 m2 � 13,30 z³ od 1 m2

p.u. Stosuje siê ulgê w wysoko�ci 50% w I i IV kwarta-
le roku dla o�rodków wczasowych;
c � z podatku wy³¹cza siê zak³ady szewskie, kowalskie
i bednarskie.

3. Od budynków gospodarczych na dzia³kach budowla-
nych za 1 m2:
a � od osób fizycznych � 2,81 z³;
b � od osób prawnych � 5,62 z³.

4. Od budynków letniskowych � 5,62 z³ od 1 m2 p.u.
5. Od powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych na prowa-

dzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie obrotu kwali-
fikowanym materia³em siewnym � 7,84 z³ od 1 m2  p.u.

6. Od budowli � 2% ich warto�ci.
7. Od budowli wykorzystywanych bezpo�rednio do wy-

twarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektro-
energetycznych przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹-
gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, pa-
liw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i
oczyszczania �cieków � 2% ich warto�ci ustalonej na
dzieñ 1 stycznia roku podatkowego stanowi¹cej pod-
stawê obliczenia amortyzacji w tym roku, a w przypad-
ku budowli ca³kowicie zamortyzowanych � ich warto�æ
z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego
odpisu amortyzacyjnego.
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8. Od m2 powierzchni gruntów:
a � zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospo-
darczej z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami miesz-
kalnymi � 0,60 z³;
b � pozosta³ych:
�do 1000m2 � 0,08 z³;
�powy¿ej 1000 m2 � 0,07 z³. W przedziale powy¿ej

1000 m2 stosuje siê ulgê w wysoko�ci 50% dla eme-
rytów i rencistów,

c � od gruntów u¿ytkowanych na cele rolnicze � 0,03 z³,
stosuje siê ulgê w wysoko�ci 50% dla emerytów i ren-
cistów;
d � od dzia³ek letniskowych � 0,09 z³.

9. Od gruntów pod jeziorami � 3,28 z³ od 1 ha.

§ 2

Zwalnia siê z podatku nieruchomo�ci stanowi¹ce w³a-
sno�æ gminy z wy³¹czeniem nieruchomo�ci wydzier¿a-
wionych i wydanych w posiadanie lub zarz¹d.

§ 3

1. Okre�la siê stawkê podatku od posiadania psów w
gminie Sierakowice w wysoko�ci 25 z³ od jednego
posiadanego psa.

2. Podatek od posiadania psa wp³aca siê z góry w kasie
Urzêdu Gminy bez wezwania do dnia 31 marca ka¿de-
go roku, a gdy podatnik naby³ psa po tym terminie, to
wówczas wp³aca siê podatek w ci¹gu 1 miesi¹ca od
daty nabycia psa, je¿eli podatku od niego za dany rok
nie wp³aci³ poprzedni w³a�ciciel.

§ 4

1. Okre�la siê stawkê dzienn¹ op³aty miejscowej w gmi-
nie Sierakowice, za ka¿dy dzieñ pobytu w wysoko�ci
1,55 z³ od osoby fizycznej przebywaj¹cej okresowo w
celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycz-
nych w miejscowo�ciach posiadaj¹cych korzystne
walory krajobrazowe, w³a�ciwo�ci klimatyczne oraz
warunki umo¿liwiaj¹ce pobyt osób w: Kamienicy Kró-
lewskiej, Gowidlinie, Lemanach, Za³akowie.

2. Za pobór op³aty miejscowej czyni siê odpowiedzialny-
mi osoby prowadz¹ce ksi¹¿ki meldunkowe.

3. Ustala siê termin przekazania nale¿no�ci pobranej z
tytu³u op³aty miejscowej na konto Urzêdu Gminy do
dnia 10 nastêpnego miesi¹ca za miesi¹c poprzedni.

4. Inkasentowi za pobór op³aty miejscowej przys³uguje
wynagrodzenie w wysoko�ci 15% zainkasowanej op³a-
ty.

§ 5

Odpowiedzialnym za inkaso ³¹cznego zobowi¹zania
pieniê¿nego czyni siê so³tysów oraz ustala wynagrodze-
nie w wysoko�ci 10% zainkasowanej kwoty.

§ 6

1. Okre�la siê wysoko�æ op³aty administracyjnej w gmi-
nie Sierakowice:
a � za czynno�ci urzêdowe nie objête przepisami o op³a-
cie skarbowej, w tym za sporz¹dzenie testamentu �
60 z³,
b � za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania te-
renu lub za wydanie decyzji urbanistycznej � 120 z³,
c � za czynno�ci zwi¹zane z wpisem do ewidencji �
130 z³,

d � za zmianê we wpisie do ewidencji � 70 z³.
2. Op³atê administracyjn¹ op³aca osoba zg³aszaj¹ca wnio-

sek o sporz¹dzenie testamentu lub podjêcie czynno�ci
urzêdowej w terminie 14 dni licz¹c od dnia sporz¹dze-
nia testamentu albo podjêcia czynno�ci urzêdowej, w
kasie Urzêdu Gminy w Sierakowicach.

§ 7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Pomorskiego.

§ 8

Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y trac¹ moc
uchwa³y Rady Gminy Nr XXX/189/00, XXXI/201/00.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski
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UCHWA£A Nr XXXVIII/269/01

Rady Gminy Sierakowice
z dnia 20 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od
�rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 10,
ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31,
Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86,
Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z
1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107,
poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z
1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Okre�la siê wysoko�æ stawek podatku od �rodków
transportowych:

1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 400 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 600 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 830 z³

2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-
wa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18

ton:
�o liczbie osi � dwie 1.000 z³
�o liczbie osi � trzy  900 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
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ton:
�o liczbie osi � trzy 2.100 z³
�o liczbie osi � cztery i wiêcej 2.000 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
�o liczbie osi � cztery i wiêcej 2.100 z³

3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem za-
wieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³ko-
witej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:

�o liczbie osi � dwie 1.100 z³
�o liczbie osi � trzy 1.000 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
�o liczbie osi � trzy 2.200 z³
�o liczbie osi � cztery i wiêcej 2.100 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
�o liczbie osi � cztery i wiêcej 2.200 z³

4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-
nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5, tony  800 z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton 1.000 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton 1.200 z³

5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-
nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowi-
tej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:

�o liczbie osi � dwie 1.700 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:

�o liczbie osi � dwie 1.770 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:

�o liczbie osi � dwie 2.200 z³
�o liczbie osi � trzy 2.000 z³

6) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-
nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:

�o liczbie osi � dwie 1.700 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:

�o liczbie osi � dwie 1.770 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:

�o liczbie osi � dwie 2.210 z³
�o liczbie osi � trzy 2.207 z³

7) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alno-
�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rol-
nego:
�od 7 ton i poni¿ej 12 ton  630 z³

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o do-
puszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:

�o liczbie osi � jedna  950 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:

�o liczbie osi � jedna 1.400 z³
�o liczbie osi � dwie 1.300 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
�o liczbie osi � dwie 1.770 z³
�o liczbie osi � trzy 1.700 z³

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawie-
szenia 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  950 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:

�o liczbie osi � jedna 1.400 z³
�o liczbie osi � dwie 1.300 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
�o liczbie osi � dwie 1.770 z³
�o liczbie osi � trzy 1.700 z³

10) od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do sie-
dzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  800 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.600 z³

§ 2

1. Dla pojazdów okre�lonych w § 1 pkt 1,4,7 i 10 wypro-
dukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okre�la w wysoko�ci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej ma-

sie ca³kowitej pojazdu:
�od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  440 z³
�od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  660 z³
�od 9 ton do poni¿ej 12 ton  910 z³

b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przysto-
sowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przy-
czep¹ 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  880 z³
�od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton 1.100 z³
�od 9 ton i poni¿ej 12 ton 1.320 z³

c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy-
³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
�od 7 ton i poni¿ej 12 ton  700 z³

d) od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do sie-
dzenia:
�mniej ni¿ 30 miejsc  880 z³
�równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.760 z³

2. Dla pojazdów, okre�lonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 posia-
daj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i
okre�la w wysoko�ci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej ma-

sie ca³kowitej pojazdu:
�od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  360 z³
�powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  540 z³
�powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  740 z³

b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystoso-
wanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przycze-
p¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojaz-
dów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
�od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony  720 z³
�od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  900 z³
�od 9 ton i poni¿ej 12 ton 1.080 z³

c) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
�mniej ni¿ 30 miejsc  720 z³
�równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.440 z³

§ 3

Zwalnia siê od podatku od �rodków transportowych
�rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do po-
trzeb jednostek i zak³adów bud¿etowych Urzêdu Gminy i
stanowi¹ce ich w³asno�æ.
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§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

1304
UCHWA£A Nr IIIk/XXXIV/365/2001

Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 listopada 2001 r.

w sprawie podatku od nieruchomo�ci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)  oraz art. 5 i art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³a-
tach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444,
Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467,
z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600,
Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r.
Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689,
Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146,
poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r.
Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) i art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62 poz. 718, zm. w 2001roku. Nr 46 poz. 499) oraz § 1
pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 pa�-
dziernika 2001 r. w sprawie okre�lenia górnych stawek
kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125 poz. 1375) � Rada Miasta Wejherowa uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê stawki rocznego podatku od nieruchomo�ci
(budynków, gruntów) na terenie miasta Wejherowa w
nastêpuj¹cej wysoko�ci:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci � 0,49 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

2. Od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z prowa-
dzon¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza
lub le�na, z wyj¹tkiem budynków lub ich czê�ci
przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹-
cych lokale mieszkalne, oraz od czê�ci budynków
mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alno-
�ci gospodarczej � 16,83 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej.

3. Od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowa-
dzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie obro-
tu kwalifikowanym materia³em siewnym � 7,84 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

4. Od pozosta³ych budynków lub ich czê�ci � 5,62 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

5. Od budowli � 2% ich warto�ci okre�lonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 powo³anej wy¿ej
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

6. Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ dzia³alno�æ rolnicza lub le�na, z wyj¹tkiem zwi¹-
zanych z budynkami mieszkalnymi � 0,60 z³ od 1 m2

powierzchni.
7. Od gruntów:

a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
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
oraz z 1996 r. Nr 91, poz. 409) wykorzystywanych na
cele rolnicze � 0,06 z³. od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyj-
ne lub elektrowni wodnych � 3,28 z³ od 1 ha po-
wierzchni,

c) pozosta³ych � 0,09 z³ od 1 m2 powierzchni.

§ 2

Obni¿a siê o 50% podatek od budynków i gruntów, z
wyj¹tkiem zajmowanych na dzia³alno�æ wytwórcz¹, han-
dlow¹, us³ugow¹ i inn¹ przynosz¹c¹ dochody, je¿eli wy-
³¹cznym �ród³em utrzymania podatnika i jego ma³¿onka
jest emerytura lub renta.

§ 3

Obni¿a siê o 20% podatek od budynków lub ich czê�ci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci rzemie�lniczej.

§ 4

Obni¿a siê o 30% podatek od budynków lub i czê�ci
zajmowanych na prowadzenie zak³adów gastronomicz-
nych i punktów gastronomicznych, w których nie sprze-
daje siê napojów alkoholowych.

§ 5

Obni¿a siê o 50% podatek od nieruchomo�ci pobiera-
ny od lokali mieszkalnych i pozosta³ych pomieszczeñ znaj-
duj¹cych siê w budynkach stanowi¹cych w³asno�æ pry-
watn¹ zajmowanych przez lokatorów na zasadzie uprzed-
nio wydanej decyzji administracyjnej o przydziale.

§ 6

Ulgi wprowadzone niniejsz¹ uchwa³¹ nie podlegaj¹ ku-
mulacji.

§ 7

Traci moc uchwa³a Nr IIIk/XXIV/273/2000 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie podatku
od nieruchomo�ci.

§ 8

1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

2. Uchwa³a podlega rozpowszechnieniu w formie ob-
wieszczeñ w miejscach publicznych miasta Wejhero-
wa.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa

P. Bochiñski
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1305
UCHWA£A Nr III k/XXXIV/366/2001

Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od
�rodków transportowych w 2002 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) ,art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz U.
Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540,
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r.
Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 779,
Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160,
poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122,
poz. 1315) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ak-

tów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718; zm. z 2001 r. Nr 46,
poz. b499) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastê-
puje:

§ 1

Ustala siê wysoko�æ stawek podatku od �rodków trans-
portowych na 2002 rok obowi¹zuj¹cych na terenie Gmi-
ny Miasta Wejherowa zgodnie z za³¹cznikiem do uchwa-
³y.

§ 2

Traci moc Uchwa³a Nr IIIk/XXIV/274/2000 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie okre�le-
nia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transporto-
wych na 2001 rok.

§ 3

1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

2. Uchwa³a podlega rozpowszechnieniu w formie ob-
wieszczeñ w miejscach publicznych miasta Wejhero-
wa.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa

P. Bochiñski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III k/XXXIV/369/2001
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 listopada 2001 r.

PODATEK OD �RODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2002 ROK

L.p.
RODZAJ

�R. TRANSPORTU
Stawka

podatku/rok

1 AUTOBUSY
mniej ni¿ 30 miejsc
równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.400 z³
1.770 z³

2
SAMOCHODY CIÊ¯AROWE
O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CA£KOWITEJ

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
od 12 ton

600 z³
1.000 z³
1.200 z³
2.290 z³

3

ZESPÓ£ POJAZDÓW �
CI¥GNIKI SIOD£OWE LUB
BALASTOWE,
PRZYSTOSOWANE 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
od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
powy¿ej 36 ton

1.400 z³
1.770 z³
2.250 z³

4

PRZYCZEPY KTÓRE
£¥CZNIE  Z POJAZDEM
SILNIKOWYM POSIADAJ¥
DOPUSZCZALN¥
MASÊ CA£KOWIT¥

od 7 ton i poni¿ej 12 ton
od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
powy¿ej 36 ton

1.200 z³
1.400 z³
1.770 z³
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5

NACZEPY Z DWIEMA
OSIAMI JEZDNYMI KTÓRE
£¥CZNIE Z
POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥
DOPUSZCZALN¥
MASÊ CA£KOWIT¥

powy¿ej 36 ton
1.770 z³

6 POZOSTA£E NACZEPY 1.200 z³

1306
UCHWA£A Nr III k/XXXIV/367/2001

Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 listopada 2001 r.

w sprawie podatku od posiadania psów na terenie Mia-
sta Wejherowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), art. 14 i art. 19 pkt 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r.
Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz.
675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704,
Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780,
Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z
1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz.
983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000
r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115),
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm. z 2001 r. Nr 46, poz. 499)
i § 1 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18
pa�dziernika 2001 r. w sprawie okre�lenia górnych sta-
wek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lo-
kalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) � Rada Miasta Wejhe-
rowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w
2002 r. w wysoko�ci 37,00 z³ rocznie od ka¿dego psa.

§ 2

1. Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania do dnia 31
marca ka¿dego roku na konto Urzêdu Miejskiego w
Wejherowie.

2. Uiszczenie op³aty za dany rok kalendarzowy w kwocie
ni¿szej ni¿ ustalona w § 1 zobowi¹zuje podatników do
wniesienia dop³aty.

3. 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.

4. Podatek wp³aca siê w po³owie wysoko�ci obowi¹zuj¹-
cej za dany rok od psa nabytego po 30 czerwca dane-

go roku, je�li podatku od tego psa za dany rok nie
wp³aci³ poprzedni posiadacz.

§ 3

Rejestr w³a�cicieli psów z terenu miasta Wejherowa
prowadzi Urz¹d Miejski w Wejherowie.

§ 4

Oprócz zwolnieñ okre�lonych w art. 13 ust. 2 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych dodatkowo wprowadza
siê na terenie miasta obni¿kê w podatku od posiadania
psów o 50% dla jednego psa dla osób zamieszkuj¹cych
samotnie w wieku powy¿ej 60 lat oraz dla emerytów i
rencistów w wieku powy¿ej 65 lat prowadz¹cych samo-
dzielnie gospodarstwo domowe.

§ 5

Traci moc uchwa³a Nr IIIk/XXIV/272/2000 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie podatku
od posiadania psów na terenie miasta Wejherowa.

§ 6

1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

2. Uchwa³a podlega rozpowszechnieniu w formie ob-
wieszczeñ w miejscach publicznych miasta Wejhero-
wa.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa

P. Bochiñski

1307
UCHWA£A Nr IIIk/XXXIV/368/2001

Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia op³at administracyjnych za czyn-
no�ci urzêdowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 18 i art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r.
Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
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poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143,
poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96,
poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115) a ponadto art. 29 ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pó�n. zm.) oraz §1 pkt 3 lit. �c�
rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 pa�dziernika
2001 r. w sprawie okre�lenia górnych granic stawek kwo-
towych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miasta Wejherowa uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê w Urzêdzie Miejskim w Wejherowie op³atê
administracyjn¹ za wydanie wypisu i wyrysu z miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w wyso-
ko�ci 100,-z³ (s³ownie: sto z³otych).

§ 2

Traci moc Uchwa³a Nr IIk/VII/92/95 Rady Miasta Wej-
herowa z dnia 23 lutego 1995 r. w sprawie okre�lenia op³at
administracyjnych za czynno�ci urzêdowe.

§ 3

1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

2. Uchwa³a ponadto podlega podaniu do wiadomo�ci
publicznej na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w
Wejherowie oraz Biuletynie Informacyjnym Urzêdu
Miejskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa

P. Bochiñski

1308
UCHWA£A Nr IIIk/XXXIV/369/2001

Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 listopada 2001

w sprawie okre�lenia wysoko�ci dziennych stawek op³a-
ty targowej oraz uregulowania poboru op³aty na targo-
wisku �CENTRUM� w Wejherowie przy ul. Sobieskie-
go 243.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 19 pkt 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i op³atach
lokalnych  (Dz U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r.
Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143,

poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96,
poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co
nastêpuje:

§ 1

Okre�la siê wysoko�æ dziennych stawek op³aty targo-
wej na targowisku �CENTRUM� przy ulicy Sobieskiego
243 w Wejherowie zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa-
³y.

§ 2

1.Op³atê targow¹ pobiera siê dziennie od osób fizycznych
i osób prawnych dokonuj¹cych sprzeda¿y na Targo-
wisku.

2.Pobrane kwoty op³aty targowej w ca³o�ci wp³acane s¹
na rachunek bud¿etu Miasta.

3.Pobór op³aty targowej powierza siê w³a�cicielowi Tar-
gowiska jako inkasentowi, za co przys³uguje mu wy-
nagrodzenie prowizyjne w wysoko�ci 30% pobranej
op³aty. Wyp³ata wynagrodzenia prowizyjnego nastê-
puje po przed³o¿eniu przez inkasenta odpowiedniego
rachunku.

§ 3

W zakresie nie uregulowanym uchwa³¹ stosuje siê do
poboru op³aty targowej odpowiednie przepisy, a zw³asz-
cza powo³anej wy¿ej ustawy o podatkach i op³atach lo-
kalnych.

§ 4

Wykonywanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Mia-
sta.

§ 5

Traci moc uchwa³a Rady Miasta Wejherowa Nr IIIk/
XXIV/270/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie okre-
�lenia wysoko�ci dziennych stawek op³aty targowej oraz
uregulowania poboru op³aty na targowisku �CENTRUM�
w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 243.

§ 6

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa

P. Bochiñski

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IIIk/XXXIV/369/2001
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 listopada 2001 r.

TABELA
Stawek op³aty targowej pobieranej na targowisku

�CENTRUM� w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 243

1. Przy sprzeda¿y detalicznej z samochodu:
�artyku³y spo¿ywcze, warzywa, owoce  16,00
�artyku³y przemys³owe 18,00

2. Przy sprzeda¿y ze sto³u ze straganu � w³asno�æ Targo-
wiska:
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�artyku³y spo¿ywcze, warzywa, owoce 11,00
�artyku³y przemys³owe 17,00

3. Drobna sprzeda¿ koszykowa:
�jaja, drób, kwiaty z w³asnego ogródka, jagody, grzy-

by itp. (od osoby)      2,00
4. Przy sprzeda¿y kwiatów i stroików 10,00
5. Sprzeda¿ z namiotu do 3 m2 16,00

�za ka¿dy dodatkowy 1 m2  6,00
6. Zajêcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony do

sprzeda¿y za 1 m2            6,00

1309
UCHWA£A Nr IIIk/XXXIV/370/2001

Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci dziennych stawek op³a-
ty targowej oraz uregulowania poboru op³aty na targo-
wiskach miejskich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 19 pkt 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i op³atach
lokalnych  (Dz U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r.
Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143,
poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96,
poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co
nastêpuje:

§ 1

1. Okre�la siê wysoko�æ dziennych stawek op³aty targo-
wej na targowisku miejskim przy ul. Rze�nickiej w Wej-
herowie zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

2. Okre�la siê wysoko�æ dziennych stawek op³aty targo-
wej 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 fizycz-
nych i osób prawnych dokonuj¹cych sprzeda¿y na tar-
gowisku. Pobrane kwoty op³aty targowej w ca³o�ci
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 wyso-
ko�ci 30% pobranej op³aty. Wyp³ata wynagrodzenia
prowizyjnego nastêpuje po przed³o¿eniu przez inkasen-
ta odpowiedniego rachunku.

§ 3

W zakresie nie uregulowanym uchwa³¹ stosuje siê do
poboru op³aty targowej w³a�ciwe przepisy, a zw³aszcza
powo³anej wy¿ej ustawy o podatkach i op³atach lokal-
nych.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

§ 5

Traci moc uchwa³a Nr III k/XXIV/268/2000 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie okre�le-
nia wysoko�ci dziennych stawek op³aty targowej oraz
uregulowania poboru op³aty na targowiskach miejskich.

§ 6

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa

P. Bochiñski

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IIIk/XXXIV/370/2001
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 listopada 2001 r.

TABELA
Stawek op³aty targowej pobieranej na targowisku

miejskim przy ul. Rze�nickiej w Wejherowie

1. Przy sprzeda¿y detalicznej z samochodu do 3,5 ton:
�artyku³y spo¿ywcze, warzywa, owoce  16,00
�artyku³y przemys³owe 18,00
(za wystawienie sto³u dodatkowe op³aty pkt 6)

2. Przy sprzeda¿y ze straganu � w³asno�æ ZUK w Wejhe-
rowie:
�artyku³y spo¿ywcze, warzywa, owoce 11,00
�artyku³y przemys³owe 17,00

3. Drobna sprzeda¿ koszykowa:
�jaja, drób, mas³o, kwiaty z ogródka przydomowe-

go, jagody, grzyby itp. od osoby      2,00
4. Przy sprzeda¿y kwiatów i stroików od osoby: 10,00
5. Sprzeda¿ z namiotu do 3 m2: 16,00

�za ka¿dy dodatkowy m2  6,00
6. Zajêcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony do

sprzeda¿y za 1 m2            6,00

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr IIIk/XXXIV/370/2001
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 listopada 2001 r.

TABELA
Stawek op³aty targowej pobieranej na targowisku

miejskim przy ul. Budowlanych w Wejherowie

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 i hurtowej (od pojazdu) z:
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�samochodu ciê¿arowego powy¿ej 1 tony oraz ci¹-
gnika z przyczep¹      18,00

�samochodu dostawczego do 1 tony oraz wozu kon-
nego  11,00

�samochodu osobowego 10,00
3. Przy sprzeda¿y obno�nej z rêki, kosza, skrzynki, wia-

dra itp. od osób indywidualnych sprzedaj¹cych np.:
sery, mas³o, jaja, drób, warzywa, jagody, grzyby, kwia-
ty   1,00

4. Przy sprzeda¿y gie³dowej:
�z samochodów ciê¿arowych, osobowych, dostaw-

czych, ci¹gników, przyczep, pozosta³ych pojazdów
i maszyn rolniczych    10,00

5. Zajêcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony do
sprzeda¿y za 1 m2 powierzchni   2,00

1310
UCHWA£A Nr IIIk/XXXIV/371/2001

Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 listopada 2001 r.

w sprawie poboru i wysoko�ci op³aty targowej za han-
del 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. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 19 pkt 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r.
Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143,
poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96,
poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co
nastêpuje:

§ 1

1. Ustala siê wysoko�æ 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 za³¹czni-
kiem do niniejszej uchwa³y.

2. Osobom, które dokonuj¹ sprzeda¿y na terenie bezpo-
�rednio przylegaj¹cym do prowadzonej przez siebie
placówki handlowej przys³uguje 80% zni¿ka stawki
op³aty targowej ustalonej w ust. 1.

§ 2

Zabrania siê sprzeda¿y w handlu okrê¿nym z zastrze-
¿eniem § 1 ust. 2, na Placu Jakuba Wejhera, Placu Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego i na ulicach: 12 Marca, Sobie-
skiego, Puckiej oraz Rze�nickiej, przy czym wyj¹tkowo do-
puszcza siê:

1. Sprzeda¿ kwiatów naturalnych. Sprzeda¿ ta mo¿e byæ
prowadzona pod warunkiem uzyskania pisemnej zgo-
dy Zarz¹du Miasta i wcze�niejszym uzyskaniu pozytyw-
nych opinii Kierownika Wydzia³u Architektury i Urba-
nistyki Urzêdu Miejskiego, dotycz¹cej wygl¹du stano-
wiska sprzeda¿y i Pe³nomocnika Prezydenta Miasta ds.
Komunikacji, dotycz¹cej usytuowania tego stanowiska;

2. Drobn¹ sezonow¹ sprzeda¿ pami¹tek na Placu Jakuba
Wejhera i na ul. Sobieskiego na odcinku od Placu Ja-
kuba Wejhera do ul. Wa³owej. Sprzeda¿ ta mo¿e byæ
prowadzona pod warunkiem uzyskania pisemnej zgo-
dy Kierownika Wydzia³u Dzia³alno�ci Gospodarczej
Urzêdu Miejskiego i opinii jak w pkt 1.

§ 3

Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do udostêpniania tere-
nów komunalnych w³¹cznie z Placem Jakuba Wejhera
oraz ul. Sobieskiego na odcinku od Placu Jakuba Wejhe-
ra do ul. Wa³owej na cele i czas trwania imprez handlo-
wo-kulturalnych. Szczegó³owe warunki udostêpniania
terenów obejmuj¹ umowy zawierane przez Zarz¹d Mia-
sta z organizatorami imprez.

§ 4

Zabrania siê sprzeda¿y w handlu okrê¿nym na tere-
nach komunalnych innych i warunkach innych ni¿ okre-
�lone w § 1, § 2 lub § 3 uchwa³y.

§ 5

Kto narusza zakaz okre�lony w § 2 lub § 4 uchwa³y
podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasa-
dach okre�lonych w prawie o wykroczeniach.

§ 6

Upowa¿nia siê Stra¿ Miejsk¹ w Wejherowie do kontro-
li przestrzegania postanowieñ niniejszej uchwa³y.

§ 7

1. Op³atê targow¹ za handel okrê¿ny na gruntach komu-
nalnych pobieraj¹ inkasenci Zak³adu Us³ug Komunal-
nych w Wejherowie, natomiast na gruntach bêd¹cych
w u¿ytkowaniu wieczystym lub w u¿ytkowaniu op³atê
pobieraj¹ u¿ytkownicy gruntu, a na gruntach prywat-
nych w³a�ciciele gruntu. Pobrane kwoty op³aty targo-
wej w ca³o�ci wp³acane s¹ na rachunek bud¿etu Mia-
sta.

2. Za pobór op³aty inkasentom przys³uguje wynagrodze-
nie prowizyjne w wysoko�ci 30% pobranej op³aty tar-
gowej. Powierzenie poboru op³aty targowej inkasen-
tom (osobom prywatnym lub osobom fizycznym) re-
alizowane jest w formie umowy.
Po rozliczeniu inkasenta oblicza siê i wyp³aca nale¿ne
mu wynagrodzenie prowizyjne.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych uchwa³¹ maj¹ zasto-
sowanie przepisy:

1. Ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdro-
wotnych ¿ywno�ci i ¿ywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245,
z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z
1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i
Nr 91, poz. 456, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 60
poz. 369, Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106,
poz. 668).
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2. Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 25
pa�dziernika 1994 r. w sprawie wymagañ sanitarnych
w handlu okrê¿nym �rodkami spo¿ywczymi i u¿ywka-
mi (Dz. U. Nr 119, poz. 574).

3. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pó�n. zm.).

§ 9

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

§ 10

Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr IIIk/XXIV/269/2000 Rady Miasta Wejherowa z
dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie poboru i wysoko�ci
op³aty targowej za handel okrê¿ny na terenie Miasta Wej-
herowa.

§ 11

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa

P. Bochiñski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IIIk/XXXIV/371/2001
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 listopada 2001 r.

TABELA
Stawek op³at targowych pobieranych na ulicach,

placach i gruntach komunalnych Miasta Wejherowa

1. Przy sprzeda¿y detalicznej z samochodu do 3,5 ton:
�artyku³y spo¿ywcze, warzywa, owoce 19,00
�artyku³y przemys³owe 23,00
UWAGA � za wystawienie sto³u dodatkowa op³ata pkt 4.

2. Drobna sprzeda¿ koszykowa � jajka, drób, mas³o, sery,
jagody, grzyby, kwiaty z ogródka przydomowego itp.
od osoby   3,00

3. Przy sprzeda¿y kwiatów i stroików od osoby 14,00
4. Zajêcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony do

sprzeda¿y za 1 m2 (np. sprzeda¿ ksi¹¿ek) 9,00
5. Sprzeda¿ lodów:

�z samochodu 17,00
�z wózka, skrzynki itp. 9,00

1311
UCHWA£A Nr XXIV/157/2001

Rady Gminy w Smêtowie Granicznym
z dnia 20 listopada 2001 r.

w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawê do obliczenia podatku rolnego na 2002 rok
na obszarze gminy Smêtowo Graniczne.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681
oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875) art. 18 ust. 2 pkt 8,art. 40
ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.

Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622
oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26,
poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) Rada Gminy w Smêtowie Granicznym uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1

1. Obni¿a siê �redni¹ cenê skupu ¿yta ustalon¹ na pod-
stawie Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Staty-
stycznego z dnia 12 pa�dziernika 2001 r. w sprawie �red-
niej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwar-
ta³ów 2001 r. (M.P. Nr 35,poz. 573) z kwoty 37,19 z³ za 1
q do kwoty 32,00 z³ za 1 q.

2. Kwotê okre�lon¹ w ust. 1 przyjmuje siê jako podstawê
do obliczenia podatku rolnego na rok 2002.

§ 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2002 rok.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Smêtowie Granicznym

S. Zaj¹c

1312
UCHWA£A Nr XXIV/158/01

Rady Gminy w Smêtowie Granicznym
z dnia 20 listopada 2001 r.

w sprawie podatków i op³at.

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2,art. 14, art. 18 i
art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444,
Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467,
z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600,
Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r.
Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689,
Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146,
poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058), 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 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041) oraz Rozporz¹dzenia ministra Finansów z dnia
18 pa�dziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. 125, poz. 1375) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê wysoko�æ stawek podatku od nieruchomo-
�ci skali rocznej:

1) od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci 0,37 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
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2) od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub le�na
oraz od czê�ci budynków mieszkalnych zajêtych na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej 11,00 z³ od 1m2

powierzchni u¿ytkowej:
�wykorzystywanych na magazyny skupu zbó¿ i ¿yw-

ca � 8,60 z³,
�od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadze-

nie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie obrotu kwa-
lifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej 4,20 z³,

3) od pozosta³ych budynków lub ich czê�ci 3,30 z³ od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej
4) od budowli 2% warto�ci,
5) od 1m2 powierzchni gruntów:

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-
czej innej ni¿ rolnicza lub le�na z wyj¹tkiem zwi¹za-
nych z budynkami mieszkalnymi 0,42 z³,

b) pozosta³ych 0,05 z³,
6) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajêtymi na zbior-

niki retencyjne lub elektrownie wodne 2,21 z³,
7) od 1 m2 powierzchni gruntów bêd¹cych u¿ytkami rol-

nymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych
wykorzystywanych na cele rolnicze 0,03 z³.

§ 2

Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
1) nieruchomo�ci lub ich czê�ci stanowi¹ce mienie ko-

munalne gminy lub s³u¿¹ce dzia³alno�ci, której obo-
wi¹zek podatkowy ci¹¿y na gminie oraz publiczne za-
k³ady opieki zdrowotnej,

2) budynki gospodarcze w nieruchomo�ciach powsta³ych
z gospodarstw rolnych przekazanych na Skarb Pañ-
stwa.

§ 3

1. Podatki p³atne w formie ³¹cznego zobowi¹zania pie-
niê¿nego od osób fizycznych pobiera siê w drodze in-
kasa przez inkasentów.

2. Z tytu³u wynagrodzenia za inkaso, o którym mowa w
ust. 1 inkasenci otrzymaj¹ wynagrodzenie prowizyjne
w wysoko�ci 6% pobranych zobowi¹zañ pieniê¿nych:
1) Niezale¿nie od ustaleñ okre�lonych w ust. 1 osoby fi-

zyczne mog¹ p³aciæ zobowi¹zanie pieniê¿ne na rachu-
nek Urzêdu Gminy w Smêtowie Granicznym w Banku
Spó³dzielczym Smêtowo Graniczne Nr 83430008-244-
36000-1-08-01.

§ 4

1. Ustala siê wysoko�æ stawek podatku od posiadanych
psów w kwocie 25,00 z³ za ka¿dego psa rocznie.

2. Podatek od posiadania psów wp³aca siê z góry bez we-
zwania do dnia 15 marca.

3. Ustala siê, ¿e podatek ten bêdzie pobierany w drodze
inkasa przez so³tysów.

4. Z tytu³u wynagrodzenia za inkaso podatku od posia-
dania psów ustala siê prowizjê w wysoko�ci 20% zain-
kasowanych wp³at.

5. Podatku od posiadanych psów nie pobiera siê z tytu³u
posiadanych psów utrzymanych przez dozorców noc-
nych.

§ 5

1. Wprowadza siê op³atê targow¹ od sprzeda¿y w miej-
scach publicznych.

2. Op³atê targow¹ pobiera siê niezale¿nie od nale¿no�ci
przewidzianych w odrêbnych przepisach za korzysta-
nie z urz¹dzeñ targowych.

3. Op³atê targow¹ ustala siê w wysoko�ci 10,00 z³ za ka¿-
dy dzieñ, w którym dokonuje siê sprzeda¿y lub w wy-
soko�ci 80,00 z³ jako abonament miesiêczny.

4. Inkasentami op³aty targowej s¹ wyznaczeni imiennie
przez Zarz¹d Gminy osoby upowa¿nione do inkasa.

§ 6

Ustala siê w gminie Smêtowo Graniczne op³atê admi-
nistracyjn¹ w wysoko�ci:

�30,00 z³ za sporz¹dzenie testamentu,
�50,00 z³ za wydanie wypisu z planu zagospodaro-

wania przestrzennego gminy lub wsi Smêtowo, Czer-
wiñsk,

�40,00 z³ od wpisu do ewidencji dzia³alno�ci gospo-
darczej,

�20,00 z³ za dokonanie zmiany wpisu do ewidencji
dzia³alno�ci gospodarczej.

Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê gotówk¹ w Banku
Spó³dzielczym Smêtowo Gr. za pokwitowaniem.

§ 7

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 8

Traci moc uchwa³a Nr XVIII/122/2000 Rady Gminy w
Smêtowie Granicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. oraz
uchwa³a Nr XIX/127/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w spra-
wie podatków i op³at lokalnych.

§ 9

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od roku podatkowego
2002.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Smêtowie Granicznym

S. Zaj¹c

1313
UCHWA£A Nr XXIV/159/2001

Rady Gminy w Smêtowie Granicznym
z dnia 20 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od
�rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 10,
ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz U. Nr 9, poz. 31,
Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86,
Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z
1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5,
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poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107,
poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z
1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada
Gminy w Smêtowie Granicznym uchwala, co nastêpuje:

§ 1
Okre�la siê wysoko�æ stawek podatku od �rodków

transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej ma-

sie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 457,00 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie 680,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 1.200,00 z³

2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-
wa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18

ton:
�o liczbie osi � dwie 782,00 z³
�o liczbie osi � trzy 878,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
�o liczbie osi � trzy 1.252,00 z³
�o liczbie osi � cztery i wiêcej 1.384,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
�o liczbie osi � cztery i wiêcej 1.432,00 z³

3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnej o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18

ton:
�o liczbie osi � dwie 1.184,00 z³
�o liczbie osi � trzy 1.252,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
�o liczbie osi � trzy 1.365,00 z³
�o liczbie osi � cztery i wiêcej 1.432,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
�o liczbie osi � cztery i wiêcej 2.124,00 z³

4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystoso-
wanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przycze-
p¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojaz-
dów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton  540,00 z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton 818,00 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton 1.264,00 z³

5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystoso-
wanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przycze-
p¹, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawiesze-
niem 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 885,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36
ton:
�o liczbie osi � dwie 1.223,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
�o liczbie osi � dwie 1.434,00 z³
�o liczbie osi � trzy 1.492,00 z³

6) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystoso-
wanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przycze-
p¹, 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 1.093,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton
�o liczbie osi � dwie 1.678,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
�o liczbie osi � dwie 1.984,00 z³
�o liczbie osi � trzy 2.207,00 z³

7) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cz-
nie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podat-
nika podatku rolnego:
�od 7 ton i poni¿ej 12 ton 207,00 z³

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycz-
nym 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 364,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:

�o liczbie osi � jedna 486,00 z³
�o liczbie osi � dwie 736,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
�o liczbie osi � dwie 995,00 z³
�o liczbie osi � trzy 995,00 z³

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawie-
szenia osi jezdnej o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:

�o liczbie osi � jedna 364,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:

�o liczbie osi � jedna 486,00 z³
�o liczbie osi � dwie 1.118,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
�o liczbie osi � dwie 1.472,00 z³
�o liczbie osi � trzy 1.472,00 z³

10) od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do sie-
dzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc 572,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.770,00 z³

§ 2

Dla pojazdów, okre�lonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 posia-
daj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i okre-
�la w wysoko�ci:

a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej pojazdu:
�od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  350,00 z³
�powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  580,00 z³
�powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 1.000,00 z³

b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystoso-
wanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przycze-
p¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojaz-
du od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
�od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton 440,00 z³
�od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton 700,00 z³
�od 9 ton i poni¿ej 12 ton 1.200,00 z³

§ 3

Zwalnia siê od podatku od �rodków transportowych
�rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do po-
trzeb jednostek i zak³adów bud¿etowych Urzêdu gminy i
stanowi¹ce ich w³asno�æ.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
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§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2002 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Smêtowie Granicznym

S. Zaj¹c

1314
UCHWA£A Nr 252/XXX/01

Rady Gminy Somonino
z dnia 21 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od nie-
ruchomo�ci, od posiadanych psów, op³aty miejscowej i
administracyjnej oraz uregulowania niektórych innych
spraw dotycz¹cych tych �wiadczeñ w Gminie Somoni-
no.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) w
zwi¹zku z art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 2, art. 14
pkt 1, 2 i 3, art. 18 i art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540,
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r.
Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121,
poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983,
Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) art. 29 ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr
120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) i § 1 Rozporz¹-
dzenia Ministra Finansów z dnia 18 pazdziernika 2001 r.
w sprawie okre�lenia górnych granic stawek kwotowych
w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr
125, poz. 1375) Rada Gminy Somonino uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1

1. Okre�la siê wysoko�æ stawek podatku od nieruchomo-
�ci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci za 1 m2

powierzchni u¿ytkowej � 0,40 z³,
2) od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z dzia³alno-

�ci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub le�na z wyj¹t-
kiem budynków lub ich czê�ci przydzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkal-
ne oraz od czê�ci budynków mieszkalnych zajêtych

na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej � 11,50 z³,
3) od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadze-

nie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej � 5,00 z³,

4) od pozosta³ych budynków lub ich czê�ci za 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej,
a) od budynków letniskowych � 5,62 z³,
b) od budynków pozosta³ych � 3,10 z³,

5) od budowli zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹
� 2% warto�ci,

6) od gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿

dzia³alno�æ rolnicza lub le�na z wyj¹tkiem zwi¹za-
nych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 po-
wierzchni � 0,50 z³,

b) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepi-
sów ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rol-
nym, wykorzystywanych na cele rolnicze od 1 m2

powierzchni � 0,05 z³,
c) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne reten-

cyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
� 3,28 z³,

d) letniskowych od 1 m2 powierzchni � 0,09 z³,
e) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni � 0,08 z³.

2. Zwalnia siê z podatku nieruchomo�ci stanowi¹ce mie-
nie komunalne, bêd¹ce w posiadaniu gminnych jed-
nostek organizacyjnych i Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych.

3. Zarz¹dza siê pobór podatku, o którym mowa w ust. 1
od osób fizycznych w drodze inkasa przez so³tysów.

4. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso:
�dla so³tysów so³ectw Somonino i Gorêczyno w wy-

soko�ci 3% zainkasowanej kwoty,
�dla so³tysów pozosta³ych so³ectw w wysoko�ci 5%

zainkasowanej kwoty.

§ 2

1. Ustala siê stawkê podatku od posiadanych psów w
wysoko�ci 20 z³ od ka¿dego psa rocznie.

2. Podatek, o którym mowa w ust. 1 jest p³atny bez we-
zwania w terminie do 15 marca ka¿dego roku.

3. W przypadku nabycia psa po 15 marca obowi¹zek
podatkowy powstaje od roku nastêpnego.

4. W przypadku zbycia psa po 15 marca obowi¹zek po-
datkowy ustaje z koñcem tego roku podatkowego

5. Zarz¹dza siê pobór tego podatku w drodze inkasa przez
so³tysów, którzy otrzymuj¹ wynagrodzenie za inkaso
w wysoko�ci 20% zainkasowanej kwoty.

§ 3

1. Okre�la siê wysoko�æ stawki dziennej op³aty miejsco-
wej w miejscowo�ci Ostrzyce na kwotê:
1) od osób przebywaj¹cych na polach namiotowych �

1,20 z³,
2) od pozosta³ych osób � 1,50 z³.

2. Poboru op³aty dokonuj¹ inkasenci tj. osoby, u których
czasowo przebywaj¹ osoby fizyczne w celach wypo-
czynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w dniu
przybycia, na podstawie prowadzonej ewidencji mel-
dunkowej zgodnie z art. 18 ustawy o ewidencji ludno-
�ci i dowodach osobistych.

3. Inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie za inkaso w wy-
soko�ci 30% zainkasowanej kwoty.
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§ 4

1. Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za sporz¹dze-
nie testamentu wed³ug art. 951 Kodeksu Cywilnego
przez przewodnicz¹cego zarz¹du gminy lub sekretarza
gminy:
1) w urzêdzie gminy w kwocie � 80,00 z³
2) poza urzêdem gminy w kwocie � 90,00 z³

2. Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za wydane wy-
pisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w kwocie � 100,00 z³

3. Wprowadza siê op³atê administracyjn¹:
1)od wpisu do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej �

90,00 z³,
2)od zmian wpisu do ewidencji dzia³alno�ci gospodar-

czej � 50,00 z³.
4. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê gotówk¹ p³atn¹ w

kasie Urzêdu Gminy w Somoninie za pokwitowaniem
bezpo�rednio po wykonaniu czynno�ci urzêdowych
objêtych op³at¹.

§ 5

Traci moc uchwa³a Nr 198/XXIV/2000 Rady Gminy So-
monino z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie okre�lenia
wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci, od �rod-
ków transportowych, od posiadanych psów, op³aty miej-
scowej i administracyjnej oraz uregulowania niektórych
innych spraw dotycz¹cych tych �wiadczeñ w gminie So-
monino.

§ 6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskie-
go z moc¹ od 1 stycznia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Somoninie

J. Hudela

1315
UCHWA£A Nr 253/XXX/01

Rady Gminy Somonino
z dnia 21 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od
�rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku w
Gminie Somonino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) w
zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz U.
Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540,
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r.
Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121,
poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983,
Nr 160, poz. 1058) Rada Gminy Somonino uchwala,co na-
stêpuje:

§ 1

1. Okre�la siê wysoko�æ stawek podatku od �rodków
transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej ma-

sie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:

STAWKI  PODATKU

Wyprodukowanych
do 31 grudnia

 1980 r.

Wyprodukowanych
po 31 grudnia

1980 r.
bez katalizatora

Wyprodukowanych
po 31 grudnia

1980 r.
z katalizatorem

Od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie         330,00           300,00        270,00
Powy¿ej 5,5 tony do 9 ton
w³¹cznie

        550,00            500,00        450,00

Powy¿ej 9 ton         660,00             600,00        540,00

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

Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita

STAWKI  PODATKU

Nie mniej ni¿ Mniej ni¿
Osie jezdne z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne

inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych
Dwie osie

12 ton 13 ton 600,00 700,00
13 ton 14 ton 700,00 800,00
14 ton 15 ton 800,00 900,00
15 ton 18 ton 900,00 1100,00
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Trzy osie
15 ton 17 ton 1100,00 1200,00
17 ton 19 ton 1200,00 1400,00
19 ton 21 ton 1300,00 1500,00
21 ton 23 tony 1400,00 1600,00
23 tony 25 ton 1500,00 1700,00
25 ton 26 ton 1600,00 1800,00

Cztery osie i wiêcej
23 tony 25 ton 1400,00 1500,00
25 ton 27 ton 1500,00 1600,00
27 ton 29 ton 1600,00 1700,00
29 ton 31 ton 1700,00 2200,00
31 ton 32 tony 1800,00 2200,00

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

STAWKI  PODATKU
Wyprodukowanych

do 31 grudnia 1980 r.
Wyprodukowanych

po 31 grudnia 1980 r.
o nacisku na siod³o do 1 tony              220,00                  200,00
o nacisku na siod³o pow. 1 tony              330,00                  300,00

4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej 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

S TAWKI    PODATKU

nie mniej
ni¿

mniej ni¿

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

                                                                         2 osie
12 ton 18 ton 1100,00 1400,00
18 ton 25 ton 1200,00 1500,00
25 ton 31 ton 1300,00 1600,00
31 ton 40 ton 1400,00 1700,00

3 osie
36 ton 40 ton 1500,00 1800,00
40 ton 44 tony 1600,00 2290,00

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 dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:

STAWKA   PODATKU
wyprodukowane do
31 grudnia 1980 r.

wyprodukowane
po 31 grudnia 1980 r.

o masie ca³kowitej od 7 ton
do 10 ton

250,00 200,00

o masie ca³kowitej 10 -12 ton 350,00 300,00
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6) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:

ci¹gnika siod³owego + naczepa
ci¹gnika balastowego

+ przyczepa

STAWKA PODATKU

nie mniej ni¿ mniej ni¿
Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych
                                                                      1 o�

12 ton 18 ton 350,00 400,00
18 ton 25 ton 400,00 450,00
25 ton 28 ton 450,00 500,00

2 osie
23 tony 28 ton 400,00 500,00
28 ton 33 tony 600,00 800,00
33 tony 38 ton 800,00 1200,00
38 ton 44 tony 1000,00 1500,00

3 osie
36 ton 38 ton 800,00 900,00
38 ton 44 tony 1000,00 1200,00

7) od autobusów:

STAWKI  PODATKU
Wyprodukowanych

do 1980 r.
Wyprodukowanych
po 1 stycznia 1980 r.

do 30 miejsc 700,00 600,00
powy¿ej 30 miejsc 1300,00 1200,00

2. Zwalnia siê od podatku, o którym mowa w ust. 1 �rod-
ki transportowe wykorzystywane do potrzeby gminy i
jej jednostek organizacyjnych oraz Ochotniczych Stra-
¿y Po¿arnych bêd¹cych w ich posiadaniu.

§ 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskie-
go z moc¹ od 1 stycznia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Somoninie

J. Hudela

1316
UCHWA£A Nr 254/XXX/01

Rady Gminy Somonino
z dnia 21 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wzorów wykazów i deklaracji sk³a-
danych przez podatników podatku rolnego, le�nego i
od nieruchomo�ci.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126

oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) w
zwi¹zku z art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
z 1994r . Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr
43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681
oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875), art. 6 ust. 6 i ust. 8 pkt 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r.
Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143,
poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz.
983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr
111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371), art. 66 ust. 8 pkt 1
ustawy z dnia 28 wrze�nia 1991 r.o lasach (Dz. U. z 2000 r.
Nr 56, poz. 679, Nr 86 poz. 958 i Nr 120, poz. 1268 oraz z
2001 r. Nr 110, poz. 1189) Rada Gminy Somonino uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê wzory formularzy, w których podatnicy sk³a-
daj¹ o�wiadczenia dotycz¹ce rodzaju podatku i przedmiot
opodatkowania:
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1) deklaracji na podatek rolny sk³adanej przez osoby praw-
ne, jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowo�ci
prawnej, jednostki organizacyjne Agencji W³asno�ci
Rolnej Skarbu Pañstwa oraz jednostki organizacyjne
Lasów Pañstwowych, stanowi¹cej za³. Nr 1* do niniej-
szej uchwa³y,

2) deklaracji na podatek le�ny sk³adanej przez osoby
prawne, jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowo-
�ci prawnej, nadle�nictwa oraz jednostki organizacyj-
ne Agencji W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa stano-
wi¹cej za³. Nr 2* do niniejszej uchwa³y,

3) deklaracji na podatek od nieruchomo�ci sk³adanej przez
podatników okre�lonych w pkt 1 stanowi¹cej za³. Nr 3*
do niniejszej uchwa³y,

4) wykazu nieruchomo�ci sk³adanego przez osoby fizycz-
ne stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4* do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Somoninie

J. Hudela

1317
ROZPORZ¥DZENIE Nr 13/2001

Wojewody Pomorskiego
z dnia 21 listopada 2001 r.

w sprawie uznania za rezerwat przyrody �Pu¿yckie
£êgi�.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872) oraz art. 23 i 23a ustawy z dnia 16 pa�-
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r.
Nr 99, poz. 1079 i Nr 100, poz. 1085) zarz¹dza siê co na-
stêpuje:

§ 1

1. Uznaje siê za rezerwat przyrody pod nazw¹ �Pu¿yckie
£êgi�, zwany dalej �rezerwatem�, i obejmuje ochron¹
czê�ciow¹ obszar lasu Nadle�nictwa Choczewo o po-
wierzchni 4,93 ha, po³o¿ony w gminie £êczyce, w po-
wiecie wejherowskim, w województwie pomorskim.

2. W sk³ad rezerwatu wchodz¹ pododdzia³y lasu ozna-
czone na mapach planu urz¹dzania lasu Nadle�nictwa
Choczewo Obrêb M³ot Le�nictwo Dêbina, wg stanu
na dzieñ 1 stycznia 1994 r., jako: 93Cg, i, j (z wy³¹cze-
niem w czê�ci zachodniej luki o powierzchni 0,05 ha);
93D h, i.

3. Okre�la siê granicê rezerwatu jak na mapie w skali
1:25000 stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 i na mapie gospo-
darczej Nadle�nictwa Choczewo w skali 1:5 000 (wg
stanu na dzieñ 1 stycznia 1994 r.) stanowi¹cej za³¹cz-
nik nr 2.

§ 2

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie du¿ego ob-
szaru �ródliskowego z ca³o�ci¹ wystêpuj¹cych tu bioce-
noz i biotopów.

§ 3

1. Na obszarze rezerwatu zabrania siê:
1) polowania, wêdkowania, rybo³ówstwa, chwytania

dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, p³oszenia ich i zabijania,
zbierania poro¿y zwierzyny p³owej, niszczenia nor
i legowisk zwierzêcych oraz gniazd ptasich i wy-
bierania z nich jaj,

2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i
innych ro�lin,

3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów
lub innych nieczysto�ci, innego zanieczyszczania
wód, gleby oraz powietrza,

4) dokonywania zmian obszarów objêtych ochron¹,
5) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i poto-

ków, je¿eli s³u¿¹ one innym celom ni¿ ochrona przy-
rody,

6) wydobywania ska³, minera³ów,
7) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowa-

nia,
8) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u¿ywania

�róde³ �wiat³a o otwartym p³omieniu,
9) zbioru dziko rosn¹cych ro�lin, grzybów oraz ich czê-

�ci,
10) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jaz-

dy konnej wierzchem,
11) wprowadzania psów bez smyczy i kagañca,
12) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi,
13) umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamo-

wych i innych znaków nie zwi¹zanych z ochron¹
przyrody, z wyj¹tkiem znaków drogowych i innych
zwi¹zanych z ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa
publicznego,

14) zak³ócania ciszy,
15) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³ca-

j¹cych rze�bê terenu,
16) biwakowania,
17) prowadzenia badañ naukowych w rezerwacie przy-

rody bez zgody w³a�ciwego organu uznaj¹cego
obszar za rezerwat przyrody.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹:
1) wykonywania zabiegów wynikaj¹cych z planu ochro-

ny lub rocznych zadañ ochronnych, a tak¿e w przy-
padku konieczno�ci likwidacji nag³ych zagro¿eñ,
czynno�ci nie ujêtych w planie ochrony rezerwatu
lub rocznych zadaniach ochronnych za zgod¹ orga-
nu ustanawiaj¹cego plan ochrony lub roczne zada-
nia ochronne,

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia³añ zwi¹za-
nych z bezpieczeñstwem publicznym, zapobiega-
niem lub likwidacj¹ skutków klêski ¿ywio³owej,

3) wykonywania zadañ z zakresu obronno�ci kraju w
przypadku zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa.

3. Zakazy, o których mowa w ust. 1, ppkt 10 i 12, nie do-
tycz¹ s³u¿b le�nych i ochrony przyrody.

§ 4

1. Wokó³ rezerwatu tworzy siê otulinê o powierzchni 9,86
ha, na terenie której wszelkie dzia³ania mog¹ce spo-
wodowaæ zanieczyszczenia gleby, powietrza, wód po-
wierzchniowych i podziemnych oraz zmiany stosun-
ków wodnych w rezerwacie, wymagaj¹ uzgodnienia z
organem uznaj¹cym obszar za rezerwat przyrody.

2. Okre�la siê zasiêg otuliny jak na mapie w skali 1:25000,

Poz. 1316, 1317

* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4 nie publikuje siê.
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stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* i na mapie gospodarczej
Nadle�nictwa Choczewo w skali 1:5 000, stanowi¹cej
za³¹cznik nr 2*.

3. W sk³ad otuliny rezerwatu wchodz¹ pododdzia³y lasu
oznaczone w planie urz¹dzania lasu Nadle�nictwa Cho-
czewo Obrêb M³ot Le�nictwo Dêbina, wg stanu na dzieñ
1 stycznia 1994 r., jako: 93Cb(czê�æ po³udniowa od
drogi le�nej), h, j (pozosta³a czê�æ), k; 93Dc (czê�æ po-
³udniowa od drogi le�nej), f(czê�æ po³udniowa od dro-
gi le�nej), g(czê�æ po³udniowa od drogi le�nej), j oraz
fragment szosy Lêbork-¯elazno pomiêdzy pododdzia-
³ami 93Ch/93Dc, 93Ci/93Dh.

§ 5

Bie¿¹cy nadzór, kontrolê oraz uzgodnienia wynikaj¹ce
z niniejszego rozporz¹dzenia w imieniu Wojewody wy-
konuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w Gdañsku.

§ 6

1. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Pomorskiego.

2. Ponadto rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu na tabli-
cach og³oszeñ w³a�ciwego urzêdu gminy i so³ectw w
sposób odpowiadaj¹cy zwyczajom miejscowym.

Wojewoda Pomorski
J. R. Kurylczyk

1318
ROZPORZ¥DZENIE Nr 14/2001

Wojewody Pomorskiego
z dnia 21 listopada 2001 r.

w sprawie uznania za rezerwat przyrody �Piecki�.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872) oraz art. 23 i 23a ustawy z dnia 16 pa�-
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r.
Nr 99, poz. 1079 i Nr 100, poz. 1085) zarz¹dza siê co na-
stêpuje:

§ 1

1. Uznaje siê za rezerwat przyrody pod nazw¹ �Piecki�,
zwany dalej �rezerwatem�, i obejmuje ochron¹ czê�cio-
w¹ 3 jeziora: Piecki, Ma³e Piecki i Kaczewo oraz obszar
lasu Nadle�nictwa Przymuszewo, o ³¹cznej powierzchni
19,42 ha, po³o¿ony w gminie Brusy, w powiecie choj-
nickim, w województwie pomorskim.

2. W sk³ad rezerwatu wchodz¹ nastêpuj¹ce obszary:
1) oznaczone w ewidencji gruntów obrêbu Rolbik jako

dzia³ki: nr 204 � Jezioro Kaczewo o powierzchni 3,11
ha; nr 94/1LP (czê�æ) � Jezioro Piecki Ma³e o po-
wierzchni 2,34 ha; nr 96/1LP (czê�æ) � Jezioro Piecki
o powierzchni 6,54 ha oraz obszar, stanowi¹cy pod-
oddzia³y lasu oznaczone w planie urz¹dzania lasu
Nadle�nictwa Przymuszewo Obrêb Laska Le�nictwo
Antoniewo, wg stanu na dzieñ 1 stycznia 1999 r.,
jako 96a,d, o powierzchni 2,43 ha.
£¹czna powierzchnia gruntów obrêbu Rolbik wyno-
si 14,42 ha;

2) oznaczone w ewidencji gruntów obrêbu Ma³e Che³-
my jako: dzia³ka nr 116/1LP (czê�æ), o powierzchni
2,09 ha, stanowi¹ca pododdzia³y lasu oznaczone

w planie urz¹dzania lasu Nadle�nictwa Przymusze-
wo Obrêb Laska Le�nictwo Antoniewo, wg stanu
na dzieñ 1 stycznia 1999 roku, jako 116d,f oraz dzia³-
ka nr 117/1LP (czê�æ), o powierzchni 0,76 ha, sta-
nowi¹ca pododdzia³ lasu oznaczony w planie urz¹-
dzania lasu Nadle�nictwa Przymuszewo Obrêb La-
ska Le�nictwo Antoniewo, wg stanu na dzieñ 1
stycznia 1999 r., jako 117c.
£¹czna powierzchnia gruntów obrêbu Ma³e Che³-
my wynosi 2,85 ha.

3) oznaczone w ewidencji gruntów obrêbu Widno jako
dzia³ka nr 97/1LP (czê�æ), stanowi¹ca pododdzia³y
lasu oznaczone w planie urz¹dzania lasu Nadle�nic-
twa Przymuszewo Obrêb Laska Le�nictwo Anto-
niewo, wg stanu na dzieñ 1 stycznia 1999 r., jako:
97a,f � o powierzchni 2,15 ha.
£¹czna powierzchnia gruntów obrêbu Widno wy-
nosi 2,15 ha

3. Okre�la siê granicê rezerwatu jak na mapie w skali
1:25 000 stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 i na mapie gospo-
darczej Nadle�nictwa Przymuszewo w skali 1:10 000 (wg
stanu na dzieñ 1 stycznia 1999 r.) stanowi¹cej za³¹cznik
nr 2.

4. Opis przebiegu granic rezerwatu zawiera za³¹cznik nr 3.

§ 2

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie flory i zbio-
rowisk ro�linnych charakterystycznych dla jezior lobelio-
wych, torfowisk przej�ciowych, �wie¿ych i bagiennych
borów sosnowych, z gatunkami ro�lin chronionych, rzad-
kich oraz zagro¿onych wyginiêciem.

§ 3

1. Na obszarze rezerwatu zabrania siê:
1) polowania, wêdkowania, rybo³ówstwa, chwytania

dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, p³oszenia ich i zabijania,
zbierania poro¿y zwierzyny p³owej, niszczenia nor
i legowisk zwierzêcych oraz gniazd ptasich i wy-
bierania z nich jaj,

2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i
innych ro�lin,

3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów
lub innych nieczysto�ci, innego zanieczyszczania
wód, gleby oraz powietrza,

4) dokonywania zmian obszarów objêtych ochron¹,
5) zmiany stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ one in-

nym celom ni¿ ochrona przyrody,
6) wydobywania ska³, minera³ów, w tym torfu,
7) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowa-

nia,
8) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u¿ywania

�róde³ �wiat³a o otwartym p³omieniu,
9) zbioru dziko rosn¹cych ro�lin, grzybów oraz ich czê-

�ci,
10) ruchu pieszego (poza dopuszczonymi szlakami), ro-

werowego, jazdy konnej wierzchem,
11) wprowadzania psów bez smyczy i kagañca,
12) eksploracji zbiorników wodnych,
13) ruchu pojazdów,
14) umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamo-

wych i innych znaków nie zwi¹zanych z ochron¹
przyrody, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z ochron¹ po-
rz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego,

15) zak³ócania ciszy,
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16) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³ca-
j¹cych rze�bê terenu,

17) biwakowania,
18) prowadzenia badañ naukowych bez zgody w³a�ci-

wego organu uznaj¹cego obszar za rezerwat przy-
rody.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹:
1) wykonywania zabiegów wynikaj¹cych z planu

ochrony lub rocznych zadañ ochronnych, a tak¿e
w przypadku konieczno�ci likwidacji nag³ych zagro-
¿eñ, czynno�ci nie ujêtych w planie ochrony rezer-
watu lub rocznych zadaniach ochronnych za zgo-
d¹ organu ustanawiaj¹cego plan ochrony lub rocz-
ne zadania ochronne,

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia³añ zwi¹za-
nych z bezpieczeñstwem publicznym, zapobiega-
niem lub likwidacj¹ skutków klêski ¿ywio³owej,

3) wykonywania zadañ z zakresu obronno�ci kraju w
przypadku zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa.

3. Zakazy, o których mowa w ust. 1, ppkt 10 i 13, nie do-
tycz¹ s³u¿b le�nych i ochrony przyrody.

§ 4

1. Wokó³ rezerwatu tworzy siê otulinê o powierzchni 92,89
ha, na terenie której wszelkie dzia³ania mog¹ce spo-
wodowaæ zanieczyszczenia gleby, powietrza, wód po-
wierzchniowych i podziemnych oraz zmiany stosun-
ków wodnych w rezerwacie, wymagaj¹ uzgodnienia z
organem uznaj¹cym obszar za rezerwat przyrody.

2. Okre�la siê zasiêg otuliny jak na mapie w skali 1:25
000, stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 i na mapie gospodar-
czej Nadle�nictwa Przymuszewo w skali 1:10 000, sta-
nowi¹cej za³¹cznik nr 2.

3. W sk³ad otuliny rezerwatu wchodz¹ pododdzia³y lasu
oznaczone w planie urz¹dzania lasu Nadle�nictwa Przy-
muszewo Obrêb Laska Le�nictwo Antoniewo, wg sta-
nu na dzieñ 1 stycznia 1999 roku, jako: 73b (czê�æ � na
po³udnie od drogi najbli¿szej oddzia³owi 96), c; 74d
(czê�æ � na po³udniowy-wschód od drogi le�nej naj-
bli¿szej oddzia³owi 97); 94 a, b, c; 95 a, b, c, d, f, g, h, i;
96 b, c, f,g; 97 b, c, d, g, h; 116 b, c, g; 117 a, b (czê�æ
� na pó³nocny-wschód od górnej krawêdzi zbocza).

§ 5

Bie¿¹cy nadzór, kontrolê oraz uzgodnienia wynikaj¹ce
z niniejszego rozporz¹dzenia w imieniu Wojewody wy-
konuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w Gdañsku.

§ 6

1. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Pomorskiego.

2. Ponadto rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu na tabli-
cach og³oszeñ w³a�ciwego urzêdu gminy i so³ectw w
sposób odpowiadaj¹cy zwyczajom miejscowym.

Wojewoda Pomorski
J. R. Kurylczyk
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UCHWA£A Nr XXXVI/324/2001

Rady Gminy Szemud
z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie podatku od nieruchomo�ci na terenie Gminy
Szemud.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) oraz
art. 5, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31,
Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86,
Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z
1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107,
poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z
2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.
1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371)
i § 1 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18
pa�dziernika 2001 r. w sprawie okre�lenia górnych sta-
wek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lo-
kalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Szemud
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Okre�la siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nierucho-
mo�ci:

1) od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci � 0,40 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

2) od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z prowa-
dzon¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza
lub le�na, z wyj¹tkiem budynków lub ich czê�ci przy-
dzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych
lokale mieszkalne, oraz od czê�ci budynków miesz-
kalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospo-
darczej � 14,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadze-
nie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie obrotu kwa-
lifikowanym materia³em siewnym � 7,84 z³ od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czê�ci � 5,21 z³ od

1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budowli � 2% ich warto�ci okre�lonej na podsta-

wie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 cytowanej ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych.

6) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodar-
cz¹ inn¹ ni¿ rolnicza i le�na, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
z budynkami mieszkalnymi � 0,55 z³ od 1 m2 po-
wierzchni,

7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w

sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pó�n.
zm.), wykorzystywanych na cele rolnicze � 0,06 z³
od 1 m2 powierzchni,
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b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych � 3,28 z³ od 1 ha powierzchni,

c) pozosta³ych -0,08 z³ od 1 m2 powierzchni.

§ 2

1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci budynki,
grunty i budowle stanowi¹ce w³asno�æ albo bêd¹ce w
posiadaniu lub trwa³ym zarz¹dzie:
a) gminy, o ile nie s¹ we w³adaniu osób fizycznych,

osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowo�ci prawnej, o których mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 powo³anej ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych,

b) jednostek kultury, stra¿y po¿arnej.
2.1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci budynki

lub ich czê�ci zajête na prowadzenie dzia³alno�ci go-
spodarczej innej ni¿ rolnicza lub le�na oraz grunty
zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ rolnicza lub le�na na okres 24 miesiêcy od
dnia powstania obowi¹zku podatkowego dla w³a�ci-
cieli nieruchomo�ci bêd¹cych jednocze�nie przedsiê-
biorcami w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
1999 r. � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej (Dz. U. z
1999 r. Nr 101, poz. 1178 z pó�n. zmianami), którzy
po raz pierwszy rozpoczn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹
w roku 2002 oraz dla w³a�cicieli nieruchomo�ci udo-
stêpniaj¹cych je na podstawie umów cywilnopraw-
nych dla przedsiêbiorców rozpoczynaj¹cych dzia³al-
no�æ gospodarcz¹ po raz pierwszy w roku 2002, na
terenie nastêpuj¹cych miejscowo�ci: Bêdargowo, £e-
bieñska Huta, £ebno, Zêblewo, Czêstkowo, Przetoczy-
no, Grabowiec, Donimierz, G³azica, Szemudzka Huta,
Kieleñska Huta, Jeleñska Huta, Le�no, Kowalewo.

2.2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 2.1. nie stosuje
siê w przypadku, gdy ze zwolnienia w poprzednim
okresie korzysta³ ma³¿onek, krewny w linii prostej, ziêæ
lub synowa prowadz¹cy uprzednio tak¹ sam¹ dzia-
³alno�æ w obrêbie tej samej nieruchomo�ci.

§ 3

Traci moc Uchwa³a Nr XXV/207/2000 Rady Gminy Sze-
mud z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od nie-
ruchomo�ci na terenie gminy Szemud, ale utrzymuje siê
w mocy zwolnienia udzielone na podstawie § 2 ust. 2
tej¿e uchwa³y do momentu ich wyga�niêcia.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Kurowski
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UCHWA£A Nr XXXVI/325/2001

RADY GMINY SZEMUD
z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie op³aty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,

Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971),
art. 19 pkt 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101,
poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94,
poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz.
600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r.
Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689,
Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146,
poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r.
Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) oraz § 1
pkt 3a rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 pa�-
dziernika 2001 r. w sprawie okre�lenia górnych granic
stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Szemud
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Wprowadza siê stawkê dzienn¹ op³aty targowej na te-
renie Gminy Szemud w wysoko�ci 25 z³.

§ 2

1. Op³atê targow¹ nale¿y uiszczaæ w kasie Urzêdu Gminy
Szemud lub banku w wysoko�ci odpowiadaj¹cej licz-
bie dni prowadzenia sprzeda¿y na targowiskach ze
wskazaniem miejsca.

2. Op³atê nale¿y wnosiæ nie pó�niej, ni¿ w dniu sprzeda-
¿y, przed jej rozpoczêciem.

3. Otrzymane pokwitowanie jest jedynym dowodem
wniesienia op³aty.

§ 3

Kontrolê przestrzegania postanowieñ uchwa³y wyko-
nuj¹:

�so³tysi w³a�ciwi ze wzglêdu na miejsce prowadze-
nia sprzeda¿y,

�inne osoby upowa¿nione przez Zarz¹d Gminy.

§ 4

Traci moc uchwa³a Nr XVI/141/99 Rady Gminy Szemud
z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie op³aty targowej.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Kurowski
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UCHWA£A Nr XXXVI/326/2001

RADY GMINY SZEMUD
z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od po-
siadania psów.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) oraz
art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101,
poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94,
poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz.
600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r.
Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689,
Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146,
poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r.
Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy
Szemud uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Okre�la siê wysoko�æ rocznej stawki podatku od po-
siadania psów w gminie Szemud w kwocie 10 z³.

§ 2

1. Podatek wymieniony w § 1 wp³aca siê z góry bez we-
zwania w terminie do 15 marca danego roku, a gdy
podatnik naby³ psa po tym terminie, to wówczas po-
datek z tytu³u posiadania tego psa wp³aca siê w ci¹gu
jednego miesi¹ca od daty nabycia posiadanego psa,
je¿eli podatku od niego nie wp³aci³ za dany rok po-
przedni w³a�ciciel.

2. Podatnik mo¿e dokonywaæ wp³at bezpo�rednio w ka-
sie Urzêdu Gminy w Szemudzie, za po�rednictwem
placówek pocztowych i banków lub u so³tysa.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XXV/209/2000 Rady Gminy Sze-
mud z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie okre�lenia wy-
soko�ci stawek podatku od posiadania psów.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Kurowski
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UCHWA£A Nr XXXVI/327/2001

Rady Gminy Szemud
z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie zarz¹dzenia poboru podatków i op³at lokal-
nych w drodze inkasa oraz okre�lenia inkasentów i wy-
soko�ci wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,

poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971),
art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. � Ordynacja
podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pó�n. zm.), art. 6
ust. 9, art. 14 pkt 3 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21,
poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z
1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147,
poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z
1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 779,
Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160,
poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i
Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125,
poz. 1371), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 9, poz. 431 z pó�n.
zm.) oraz art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 28 wrze�nia 1991 r.
o lasach (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z pó�n. zm.)
Rada Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Zarz¹dza siê pobór w drodze inkasa podatków i op³at
lokalnych stanowi¹cych dochody gminy:

1) podatku rolnego od osób fizycznych, podatku le�ne-
go od osób fizycznych, podatku od nieruchomo�ci
od osób fizycznych, dla których wysoko�æ ustalonej
1 raty (odrêbnie b¹d� w formie ³¹cznego zobowi¹-
zania pieniê¿nego) nie przekracza 1.800 z³

2) podatku od posiadania psów,
3) op³aty targowej.

§ 2

Pobór w drodze inkasa podatków i op³at okre�lonych
w § 1 powierza siê so³tysom gminy Szemud w³a�ciwym:

1) w przypadku podatków: rolnego, le�nego i od nie-
ruchomo�ci � ze wzglêdu na miejsce po³o¿enia nie-
ruchomo�ci b¹d� miejsce zamieszkania podatnika,

2) w przypadku podatku od posiadania psów � ze
wzglêdu na miejsce nieruchomo�ci, do której przy-
nale¿y pies,

3) w przypadku op³aty targowej � ze wzglêdu na miej-
scowo�æ, w której dokonywana jest sprzeda¿.

§ 3

Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatków i op³at
okre�lonych w § 1 w wysoko�ci 10% zainkasowanej kwo-
ty.

§ 4

Traci moc uchwa³a nr XXV/211/2000 Rady Gminy Sze-
mud z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zarz¹dzenia po-
boru podatków i op³at lokalnych w drodze inkasa oraz
okre�lenia inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia za in-
kaso.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Kurowski

Poz. 1321, 1322



� 2693 �
Dziennik Urzêdowy

Województwa Pomorskiego

1323
UCHWA£A Nr XXVI/328/2001

Rady Gminy Szemud
z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie obni¿enia �redniej ceny skupu ¿yta dla ce-
lów obliczenia podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) 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�n. zm.) Rada
Gminy Szemud ustala, co nastêpuje:

§ 1

Obni¿a siê �redni¹ cenê skupu ¿yta okre�lon¹ w ko-
munikacie Prezesa GUS z dnia 12 pa�dziernika 2001 r. w
sprawie �redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2001 r. z kwoty 37,19 z³ za 1 q (M.P. Nr 35,
poz. 573) do kwoty 32,50 z³ za 1 q.

§ 2

Traci moc uchwa³a Nr XXV/208/2000 Rady Gminy Sze-
mud z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie obni¿enia �red-
niej ceny skupu ¿yta dla celów obliczenia podatku rolne-
go.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Kurowski

1324
UCHWA£A Nr XXVI/329/2001

Rady Gminy Szemud
z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie op³aty administracyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ((t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971),
art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444,
Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467,
z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600,
Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r.
Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689,

Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146,
poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r.
Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) oraz § 1
pkt 3c rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 pa�-
dziernika 2001 r. w sprawie okre�lenia górnych granic
stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Szemud
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê stawki op³aty administracyjnej za nastêpuj¹-
ce czynno�ci urzêdowe:

a) dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alno�ci gospo-
darczej � 60 z³,

b) dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji dzia³al-
no�ci gospodarczej � 35 z³.

§ 2

Traci moc uchwa³a Nr XXV/215/2000 Rady Gminy Sze-
mud z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie op³aty admini-
stracyjnej.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Kurowski

1325
UCHWA£A Nr XXXVI/330/2001

Rady Gminy Szemud
z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci 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 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971),
art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444,
Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467,
z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600,
Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r.
Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689,
Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146,
poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r.
Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy
Szemud uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Wysoko�æ stawek podatku od �rodków transporto-
wych w stosunku rocznym wynosi:

Poz. 1323, 1324, 1325
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1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej odm 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 przystosowa-
nego 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 niniej-
szej uchwa³y.

4. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów rów-
nej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika Nr 4 do niniej-
szej uchwa³y.

5. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego wg za³¹cznika Nr 5 do niniejszej
uchwa³y.

6. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ rów-
n¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy-
³¹cznie z dzia³alno�ci¹ 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 od podatku od �rodków transportowych
�rodki transportowe stanowi¹ce w³asno�æ gminy.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Kurowski

Poz. 1325

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXVI/330/2001
Rady Gminy Szemud
z dnia 22 listopada 2001 r.

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

Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach Stawka podatku (w z³otych)

od do
wyprodukowane

do roku 1995
wyprodukowane
 po roku 1995

3,5 5,5 w³¹cznie 480 470

powy¿ej 5,5 9 w³¹cznie 710 700
powy¿ej 9 poni¿ej 12 880 870

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXVI/330/2001
Rady Gminy Szemud
z dnia 22 listopada 2001 r.

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

Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita w tonach

Stawka podatku (w z³otych)

nie mniej ni¿ mniej ni¿
O� jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne

Inne systemy zawieszenia 
jezdnych

2 osie
12 13 900 905
13 14 910 915
14 15 920 925
15 18 930 1.084

3 osie
15 17 950 955
17 19 960 965
19 21 970 975
21 23 980 980
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23 25 990 1.365
25 26 1.000 1.365

4 osie i wiêcej
23 25 1.100 1.200
25 27 1.200 1.300
27 29 1.300 1.432
29 31 1.432 2.124
31 32 1.500 2.125

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXXVI/330/2001
Rady Gminy Szemud
z dnia 22 listopada 2001 r.

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

Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach Stawka podatku (w z³otych)

od do
wyprodukowane

do roku 1995
wyprodukowane

po roku 1995
3,5 poni¿ej 12 900 850

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XXXVI/330/2001
Rady Gminy Szemud
z dnia 22 listopada 2001 r.

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

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita

zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa

ci¹gnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

nie mniej ni¿ mniej ni¿

O� jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem
pneumatycznym lub

uznanym za równowa¿ne

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

2 osie
12 18 1.750 1.755
18 25 1.755 1.760
25 31 1.760 1.765
31 40 1.765 1.770

3 osie
36 40 1.800 1.900
40 44 1.850 2.207

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XXXVI/330/2001
Rady Gminy Szemud
z dnia 22 listopada 2001 r.

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

Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach Stawka podatku (w z³otych)

od do
wyprodukowane

do roku 1995
wyprodukowane
 po roku 1995

7 poni¿ej 12 610 600
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Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XXXVI/330/2001
Rady Gminy Szemud
z dnia 22 listopada 2001 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita 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 uznanym za równowa¿ne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1 o�
12 18 300 310
18 25 350 400
25 28 400 486

2 osie
23 28 450 460
28 33 539 750
33 38 750 1.118
38 44 1.000 1.472

3 osie
36 38 860 900
38 44 950 1.110

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XXXVI/330/2001
Rady Gminy Szemud
z dnia 22 listopada 2001 r.

Stawki podatku dla autobusu

Liczba miejsc do siedzenia Stawka podatku (w z³otych)

mniej ni¿ równej lub wy¿szej
wyprodukowane

do roku 1995
wyprodukowane

po roku 1995

30 - 610 600

- 30 1.240 1.230

1326
UCHWA£A Nr XLIII/336/2001

Rady Gminy Wejherowo
z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomo�ci obowi¹-
zuj¹cych w Gminie Wejherowo w roku 2002

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971), w
zwi¹zku z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr
9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540,

z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r.
Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121,
poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983,
Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315) oraz § 1 Rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 18 pa�dziernika 2001 r. w spra-
wie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U.Nr 125, poz.1375 z 2001 r.)
Rada Gminy Wejherowo uchwala co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomo-
�ci w Gminie Wejherowo na rok 2002:

1) od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci � 0,49 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

2) od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z dzia³alno-
�ci¹ gospodarcz¹ inna ni¿ rolnicza lub le�na, z wy-
j¹tkiem budynków lub ich czê�ci przydzielonych na
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potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkal-
ne oraz od czê�ci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej � 13,50 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadze-
nie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie obrotu kwa-
lifikowanym materia³em siewnym � 6,00 z³ od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej,
4) od budynków gospodarczych drewnianych, bez fun-

damentów � 2,81 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od pozosta³ych budynków lub ich czê�ci � 5,00 z³ od

1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
6) od budowli � 2% ich warto�ci okre�lonej na podsta-

wie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 i art. 7a ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych przywo³anej na wstê-
pie uchwa³y,

7) od gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿

dzia³alno�æ rolnicza lub le�na, z wyj¹tkiem zwi¹-
zanych z budynkami mieszkalnymi � 0,52 z³ od
1 m2 powierzchni

b) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)
wykorzystywanych na cele rolnicze � 0,05 z³ od
1 m2 powierzchni

c) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych � 3,28 z³ od 1 ha
powierzchni,

d) pozosta³ych � 0,09 z³ od 1 m2 powierzchni.

§ 2

Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
1) nieruchomo�ci lub ich czê�ci bêd¹ce w posiadaniu jed-

nostek bud¿etowych i zak³adów bud¿etowych Gminy
Wejherowo,

2) budowle wykorzystywane bezpo�rednio do eksploata-
cji wodoci¹gów oraz wodoci¹gi stanowi¹ce w³asno�æ
Gminy Wejherowo,

3) budowle stanowi¹ce w³asno�æ Gminy Wejherowo
wykorzystywane do przesy³ania energii elektrycznej,

4) nieruchomo�ci lub ich czê�ci zajête na cele pomocy
spo³ecznej, ochrony przeciwpo¿arowej wsi oraz bez-
pieczeñstwa publicznego stanowi¹ce w³asno�æ Gmi-
ny Wejherowo.

§ 3

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

Przewodnicz¹cy Rady
A. Bojke

1327
 UCHWA£A Nr XLIII/337/2001

 Rady Gminy Wejherowo
 z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie obni¿enia �redniej ceny skupu ¿yta dla ce-
lów podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.

Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) 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 1994 r.
Nr 1, poz. 3 i z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz.
272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681 oraz z
2001 r. Nr 81, poz. 875) Rada Gminy Wejherowo uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1

Dla potrzeb ustalania wysoko�ci podatku rolnego na
2002 rok �redni¹ cenê skupu ¿yta obni¿a siê z kwoty
37,19 z³ do kwoty 34,00 z³ za 1q.

§ 2

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

Przewodnicz¹cy Rady
A. Bojke

1328
UCHWA£A Nr XLIII/338/2001

Rady Gminy Wejherowo
z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie wysoko�ci stawek podatku od �rodków trans-
portu na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminy (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) w
zwi¹zku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101,
poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94,
poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz.
600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r.
Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689,
Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146,
poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r.
Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315) Rada
Gminy Wejherowo uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W 2002 r. stawki podatku od �rodków transportu w
Gminie Wejherowo wynosz¹:

1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 600,00
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 900,00
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 1.000,00
d) od 12 ton 2.124,00

Poz. 1326, 1327, 1328
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2. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystoso-
wanego 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 1.678,00
c) powy¿ej 36 ton 2.207,00

3. Od autobusu w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedze-
nia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc 1.000,00
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.500,00

4. Od przyczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym po-
siada dopuszczalna masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton 600,00
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie 1.118,00
c) powy¿ej 36 ton 1.472,00

5. Od naczepy z dwiema osiami jezdnymi, która ³¹cznie z
pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³-
kowit¹ powy¿ej 36 ton     1.472,00
od pozosta³ych naczep 1.118,00

§ 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Pomorskiego, nie wcze�niej jednak ni¿ w dniu 1 stycz-
nia 2002 r..

Przewodnicz¹cy Rady
A. Bojke

1329
UCHWA£A Nr XLIII/339//2001

Rady Gminy Wejherowo
z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie podatku od posiadania psów na terenie Gmi-
ny Wejherowo w 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 14 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z
1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121,
poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z
1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121,
poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983,
Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115) Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. W 2002 r. mieszkañcy Gminy Wejherowo, zobowi¹za-
ni s¹ do p³acenia podatku od posiadania psów, zwa-
nego dalej podatkiem, od ka¿dego psa powy¿ej trzech
w wysoko�ci 37,19 z³otych rocznie. Przy ustalaniu ilo-
�ci psów, od której powstaje obowi¹zek podatkowy
uwzglêdnia siê postanowienia ust. 2 art. 13 ustawy
przywo³anej na wstêpie okre�laj¹ce zakres zwolnieñ od
podatku.

2. Podatek wp³aca siê z góry, bez wezwania, do 31 maja
za dany rok. Gdy podatnik naby³ czwartego psa po tym
terminie, zap³ata podatku nastêpuje nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu miesi¹ca od daty nabycia psa.

3. W przypadku nabycia psa, powoduj¹cego powstanie
obowi¹zku podatkowego, po dniu 30 czerwca danego
roku podatnik zobowi¹zany jest ui�ciæ podatek w 1/2
wysoko�ci stawki wskazanej w ust. 1.

§ 2

Kontrolê przestrzegania postanowieñ uchwa³y wyko-
nuj¹:

�so³tysi w³a�ciwi ze wzglêdu na miejsce zamieszka-
nia w³a�cicieli psów,

�osoby upowa¿nione przez Zarz¹d Gminy.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskie-
go.

Przewodnicz¹cy Rady
A. Bojke

1330
UCHWA£A Nr XLIII/340/2001

Rady Gminy Wejherowo
z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej w Gminie
Wejherowo na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) w
zwi¹zku z art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21,
poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z
1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147,
poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z
1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 779,
Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160,
poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 125,
poz. 1375) Rada Gminy Wejherowo uchwala co nastêpu-
je:

§ 1

1. Stawka dzienna op³aty targowej na terenie gminy Wej-
herowo wynosi 50,00 z³.

2. Targowiskami o których mowa w ust. 1 s¹ wszelkie
miejsca w których prowadzony jest handel, w szcze-
gólno�ci z rêki, koszów, stoisk, wozów konnych, przy-
czep, pojazdów samochodowych, a tak¿e sprzeda¿
zwierz¹t, �rodków transportowych i czê�ci do �rodków
transportowych.
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§ 2

1. Op³atê targow¹ nale¿y uiszczaæ w kasie Urzêdu Gminy
Wejherowo w wysoko�ci odpowiadaj¹cej liczbie dni
prowadzenia sprzeda¿y na targowiskach ze wskaza-
niem miejsca sprzeda¿y.

2. Op³atê nale¿y wnosiæ nie pó�niej ni¿ w dniu sprzeda¿y,
przed jej rozpoczêciem.

3. Otrzymane pokwitowanie jest jedynym dowodem
wniesienia op³aty.

§ 3

Kontrolê przestrzegania postanowieñ uchwa³y wyko-
nuj¹:

�funkcjonariusze policji,
�so³tysi w³a�ciwi ze wzglêdu na miejsce prowadze-

nia sprzeda¿y,
�osoby upowa¿nione przez Zarz¹d Gminy.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskie-
go.

Przewodnicz¹cy Rady
A. Bojke

1331
UCHWA£A Nr XLIII/341/2001

Rady Gminy Wejherowo
z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie wysoko�ci op³aty administracyjnej .

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o
op³atach i podatkach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31,
Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz.
86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r.
Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz.
715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107,
poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 95, poz. 104) w
zwi¹zku z art. 88a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.
Prawo dzia³alno�ci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178,
z 2000 r. Nr 114, poz. 1193 i 1194) Rada Gminy uchwala
co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê stawki op³aty administracyjnej za:
1) dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alno�ci gospodar-

czej � 100,-z³,
2) dokonanie zmiany w ewidencji dzia³alno�ci gospodar-

czej � 50,-z³.

§ 2

Za sporz¹dzenie testamentu przez Wójta Gminy lub Se-
kretarza Gminy na podstawie art. 951 par.1 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. � Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93
ze zm.) stawka op³aty administracyjnej wynosi 80,- z³ je-
�li testament jest sporz¹dzony w siedzibie Urzêdu Gminy
Wejherowo, a 100,-z³ je�li testament jest sporz¹dzony
poza siedzib¹ Urzêdu Gminy Wejherowo.

§  3

Za wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego na podstawie art. 29
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.)
stawka op³aty administracyjnej wynosi 75,-z³.

§  4

Obowi¹zek wniesienia op³aty administracyjnej powsta-
je z chwil¹ z³o¿enia wniosku o dokonanie czynno�ci urzê-
dowej.

§  5

Traci moc uchwa³a Nr XXVII/243/2001 Rady Gminy Wej-
herowo z dnia 30 grudnia 2000 r. w sprawie wysoko�ci
op³aty administracyjnej.

§ 6

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

Przewodnicz¹cy Rady
A. Bojke

1332
UCHWA£A Nr 184/XXXI/2001

Rady Gminy Parchowo
z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie: wysoko�ci rocznych stawek podatku od nie-
ruchomo�ci na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), art. 5
pkt 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31,
Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz.
86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r.
Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz.
715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107,
poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z
2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz.
1115, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371) i
rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 pa�dziernika
2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów usta-
wy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) Rada Gminy Parchowo uchwala:

§ 1

Wysoko�æ rocznych stawek podatku od nieruchomo-
�ci na 2002 rok zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

§ 2

Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci gminne in-
stytucje kultury i jednostki ochotniczej stra¿y po¿arnej.
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§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Parchowie.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 184/XXXI/2001
Rady Gminy Parchowo
z dnia 22 listopada 2001 r.

WYSOKO�Æ ROCZNYCH STAWEK PODATKU
OD NIERUCHOMO�CI NA 2002 ROK

1. Od budynków mieszkalnych  � 0,49 z³ od 1 m2 pow.
u¿ytkowej.

2. Od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z dzia³alno-
�ci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub le�na, z wyj¹t-
kiem budynków lub ich czê�ci przydzielonych na po-
trzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz
od czê�ci budynków mieszkalnych zajêtych na prowa-
dzenie dzia³alno�ci gospodarczej  � 14,00 z³ od 1 m2

pow. u¿ytkowej.
3. Od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie

dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materia³em siewnym  � 7,84 z³ od 1 m2 pow.
u¿ytkowej.

4. Od pozosta³ych budynków lub ich czê�ci, w tym:
a) od budynków letniskowych  � 5,62 z³ od 1 m2 pow.

u¿ytkowej,
b) od pozosta³ych (gara¿e, szopki) � 3,50 z³ od 1 m2 pow.

u¿ytkowej.
5. Od budowli  � 2% warto�ci okre�lonej na podstawie

art. 4 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 4 i 5 ustawy.
6. Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹

inn¹ ni¿ rolnicza lub le�na, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z
budynkami mieszkalnymi  � 0,59 z³ od 1 m2 powierzch-
ni.

7. Od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w

sk³ad gospodarstw rolnych � w rozumieniu przepi-
sów ustawy o podatku rolnym � wykorzystywanych
na cele rolnicze  � 0,06 z³ od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyj-
ne lub elektrowni wodnych  � 3,28 z³ od 1 ha po-
wierzchni,

c) od gruntów letniskowych  � 0,09 z³ od 1 m2 po-
wierzchni,

d) od pozosta³ych gruntów  � 0,08 z³.

1333
UCHWA£A Nr 185/XXXI/2001

Rady Gminy Parchowo
z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci podatku od posiadania
psów na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), art. 14
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r.
Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143,
poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122,
poz. 1315; z 2001 r. Nr 125, poz. 1375) rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 18 pa�dziernika 2001 r. w spra-
wie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gmi-
ny Parchowo uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê wysoko�æ podatku od posiadania psów:
�32,00 z³ rocznie od ka¿dego psa podlegaj¹cego opo-

datkowaniu.

§ 2

Nie pobiera siê podatku od posiadania szczeni¹t w wie-
ku do 6 miesiêcy.

§ 3

Termin p³atno�ci podatku ustala siê do dnia 31 marca
ka¿dego roku.

§ 4

Poboru podatku na terenie so³ectw dokonuj¹ so³tysi w
drodze inkasa.

Wynagrodzenie za pobór podatku wynosi 10% od za-
inkasowanej kwoty.

§ 5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Parchowie.

§ 6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski

1334
UCHWA£A Nr 186/XXXI/2001

Rady Gminy w Parchowie
z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek op³aty miejsco-
wej na 2002 rok pobieranej od osób przebywaj¹cych cza-
sowo na terenie miejscowo�ci: Grabowo, Frydrychowo,
Parchowo, Jelencz, Sumin i Sylczno.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), art. 19
pkt 1 lit. �b� i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31,
Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86,
Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z
1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107,
poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z
2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105,
poz. 1115, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371),
rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 pa�dziernika
2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów usta-
wy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375), rozporz¹dzenia wykonawczego 4/91 Wojewo-
dy S³upskiego z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie wykazu
miejscowo�ci w województwie s³upskim, na terenie któ-
rych pobiera siê op³atê miejscow¹ Rada Gminy Parcho-
wo uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê w miejscowo�ciach: Grabowo, Frydrycho-
wo, Parchowo, Jelencz, Sumin i Sylczno wysoko�æ sta-
wek op³aty miejscowej za ka¿dy dzieñ pobytu wymienio-
nych ni¿ej osób przebywaj¹cych czasowo w celach wy-
poczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych:

�1,00 z³ � od emerytów, rencistów i m³odzie¿y ucz¹-
cej siê,

�1,40 z³ � od pozosta³ych osób fizycznych.

§ 2

Op³atê miejscow¹ pobiera siê przy zameldowaniu w
miejscu pobytu czasowego.

§ 3

Wynagrodzenie za inkaso op³aty miejscowej wynosi
7% od zainkasowanej kwoty.

Inkasentami ustanawia siê w³a�cicieli o�rodków wy-
poczynkowych i osoby upowa¿nione przez Wójta Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Parchowie.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski

1335
UCHWA£A Nr 187/XXXI/2001

Rady Gminy Parchowo
z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie obni¿enia �redniej ceny skupu ¿yta dla usta-
lenia ceny podatku rolnego na 2002 rok.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681
oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1

�redni¹ cenê ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta-
³ów 2001 r. okre�lon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 12 pa�dziernika 2001 r. w
sprawie �redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2001 r. (M.P. Nr 35, poz. 573):

�obni¿a siê z kwoty 37,19 za 1 q do kwoty � 33,00 za
1 q.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Parchowie.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski

1336
UCHWA£A Nr 188/XXXI/2001

Rady Gminy Parchowo
z dnia 22 listopada 2001 r.

sprawie ustalenia op³at za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i op³at za �cieki wpro-
wadzone do zbiorowych urz¹dzeñ kanalizacyjnych sta-
nowi¹cych w³asno�æ gminy Parchowo.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grud-
nia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r.
Nr 106, poz. 668) Rada Gminy Parchowo uchwala, co
nastêpuje:

§ 1

Ustala siê op³atê za 1 m3 wody pobieranej z urz¹dzeñ
zbiorowego zaopatrzenia w wodê w wysoko�ci 1,55 z³/m3.
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§ 2

Ustala siê op³atê za 1 m3 �cieków wprowadzanych do
zbiorowych urz¹dzeñ kanalizacyjnych stanowi¹cych w³a-
sno�æ Gminy Parchowo w wysoko�ci 2,20 z³/m3.

§ 3

Ustala siê op³atê za 1 m3 nieczysto�ci p³ynnych przyjê-
tych na gminn¹ oczyszczalniê �cieków w Parchowie w
wysoko�ci 2.00 z³.

§ 4

1. Od op³at okre�lonych w § 1,§ 2, i § 3 nie zap³aconych
w terminie pobiera siê odsetki za zw³okê.

2. Odsetek za zw³okê nie pobiera siê, je¿eli ich wysoko�æ
nie przekracza³aby 2,00 z³.

3. Odsetki za zw³okê zaokr¹gla siê w nastêpuj¹cy spo-
sób:
1) mniej ni¿ 5 groszy pomija siê,
2) 5 i wiêcej groszy podwy¿sza siê do pe³nych dziesi¹-

tek groszy.

§ 5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Parchowo.

§ 6

Traci moc uchwa³a Nr 27/VI/99 Rady Gminy Parchowo
z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie ustalenia op³at za wodê
pobieran¹ z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê,
uchwa³a Nr 89/XVII/2000 Rady Gminy Parchowo z dnia
29 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia op³at za �cieki wpro-
wadzane do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych stano-
wi¹cych w³asno�æ gminy Parchowo i uchwa³a Nr 90/XVII/
2000 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 lutego 2000 r. w
sprawie ustalenia cen i op³at za us³ugi komunalne w po-
staci odbioru nieczysto�ci p³ynnych przez oczyszczalniê
�cieków w Parchowie.

§ 7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski

1337
ROZPORZ¥DZENIE Nr 16/2001

Wojewody Pomorskiego
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie zwalczania w�cieklizny zwierz¹t na niektó-
rych obszarach województwa pomorskiego.

Na podstawie art. 23 ust. 1, pkt 1, 3, 4, 5 i 6 ustawy z
dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zaka�nych
zwierz¹t rze�nych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryj-
nej (Dz. u. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz z 2001 r. Nr 29,
poz. 320 i Nr 129, poz. 1438) � zarz¹dza siê co nastêpuje:

§ 1

Uznaje siê nastêpuj¹ce obszary za okrêgi wystêpowa-
nia w�cieklizny i zagro¿one w�cieklizn¹:

1) w gminie Lichnowy:

a) miejscowo�æ Borêty,
b) miejscowo�æ Lisewo,
c) miejscowo�æ Stara Wis³a,
d) miejscowo�æ D¹browa,

2) obwód ³owiecki Nr 58 w granicach administracyjnych.

§ 2

Na obszarach okre�lonych w § 1 � nakazuje siê:
1. Umieszczenie w widocznych miejscach na granicach

okrêgu � czytelnych i trwa³ych tablic z napisem: � Okrêg
wystêpowania w�cieklizny u zwierz¹t�.

2. Niezw³oczne zawiadomienie o ka¿dym wyst¹pieniu
w�cieklizny u zwierz¹t najbli¿szego inspektoratu wete-
rynarii, lecznicy dla ziwerz¹t, urzêdu gminy;

3. Przeprowadzenie przegl¹du na obszarach wymienio-
nych w § 1 celem wyszukania zwierzyny pad³ej wsku-
tek w�cieklizny i dla potrzeb odstrza³ów sanitarnych;

4. Niezw³oczne zg³aszanie do badania s³u¿bie weteryna-
ryjnej zwierz¹t pochodz¹cych z odstrza³ów sanitarnych
lub pad³ych oraz zabezpieczenie ich do czasu przyby-
cia urzêdowego lekarza weterynarii w sposób wyklu-
czaj¹cy mo¿liwo�æ zaka¿enia ludzi i zwierz¹t.
Na obszarach okre�lonych w § 1 zakazuje siê:

1) urz¹dzania wszelkich polowañ oraz od³owów zwierzy-
ny ³ownej z wyj¹tkiem odstrza³ów sanitarnych nakaza-
nych przez w³a�ciwego Powiatowego Lekarza Wetery-
narii;

2) otwieranie zw³ok i zdejmowania skór ze zwierz¹t pa-
d³ych i pochodz¹cych z odstrza³ów sanitarnych;

3) organizowania wycieczek do lasów;
4) wprowadzania do lasów psów i kotów.

§ 3

Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 obowi¹zuj¹
wszystkich mieszkañców lub przebywaj¹cych czasowo
na danym terenie, o którym mowa w § 1 a tak¿e u¿ytkow-
ników, w³a�cicieli, zarz¹dców, s³u¿bê le�n¹, zarz¹dców lub
dzier¿awców obwodów ³owieckich tam¿e.

§ 4

Wykonanie rozporz¹dzenia powierza siê Powiatowe-
mu Lekarzowi Weterynarii w Malborku oraz terytorialnie
w³a�ciwym organom gminnych w³adz samorz¹dowych.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem rozporz¹dzenia powierza siê
Pomorskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii dla
województwa pomorskiego w Gdañsku.

§ 6

Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do
wiadomo�ci publicznej, w sposób zwyczajowo przyjêty,
w drodze obwieszczenia na obszarach wymienionych w
§ 1.

§ 7

Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Pomorskiego.

wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski

Wicewojewoda Pomorski
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1338
UCHWA£A Nr XIX/140/2001

Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia stawek podatku od nieruchomo-
�ci na terenie Gminy Ko³czyg³owy.

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.
Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540,
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r.
Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121,
poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983,
Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r.
Nr 125, poz. 1375) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Ministra
Finansów z dnia 18 pa�dziernika 2001 r. w sprawie okre-
�lenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)
oraz art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) uchwala siê, co nastêpu-
je:

§ 1

Okre�la siê roczne stawki podatku od nieruchomo�ci
w wysoko�ci:

1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków miesz-
kalnych lub ich czê�ci � 0,40 z³,

2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zwi¹za-
nych z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ inna ni¿ rolnicza
lub le�na, z wyj¹tkiem budynków lub ich czê�ci przy-
dzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych
lokale mieszkalne, oraz od czê�ci budynków miesz-
kalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospo-
darczej � 14,70 z³,

3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
³em siewnym � 7,38 z³,

4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budyn-
ków lub ich czê�ci � 3.50 z³,

5) od budowli � 2% ich warto�ci,
6) od 1 m2 gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia-

³alno�ci gospodarczej inna ni¿ rolnicza i le�na, z
wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi �
0,50 z³,

7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w

sk³ad gospodarstw rolnych wykorzystywanych na
cele rolnicze od 1 m2 � 0,05 z³,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, reten-
cyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha � 3,28 z³,

c) od 1 m2 pozosta³ych gruntów � 0,08 z³.

§ 2

Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci budynki, grun-
ty i budowle s³u¿¹ce do zaopatrzenia w wodê oraz od-
prowadzania i oczyszczania �cieków jednostek organiza-
cyjnych gminy w wysoko�ci 100%.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwa³a Nr XIV/105/2000 Rady Gminy z dnia
21 grudnia 2000 r.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

1339
UCHWA£A Nr XIX/141/2001

Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie stawek podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 14 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540,
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r.
Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121,
poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983,
Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r.
Nr 125, poz. 1375) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Ministra
Finansów z dnia 18 pa�dziernika 2001 r. w sprawie okre-
�lenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)
oraz art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) uchwala siê, co nastêpu-
je:

§ 10

Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysoko�ci:

1) od pierwszego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu
� 25,00 z³,

2) od drugiego i ka¿dego nastêpnego psa po � 36,00 z³.

§ 2

1. Obowi¹zek podatkowy dotycz¹cy podatku od posia-
dania psów ci¹¿y na osobach fizycznych posiadaj¹cych
psy i zamieszka³ych na terenie gminy.
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2. Podatku od posiadania psów nie pobiera siê:
a) z tytu³u posiadania psów bêd¹cych pomoc¹ dla osób

kalekich (niewidomych, g³uchoniemych, niedo³ê¿-
nych),

b) od osób w wieku powy¿ej 70 lat prowadz¹cych sa-
modzielne gospodarstwo domowe � od jednego psa,

c) z tytu³u posiadania psów utrzymywanych w celu pil-
nowania gospodarstw rolnych � po dwa na ka¿de
gospodarstwo.

§ 3

Podatek jest p³atny z góry bez wezwania do kasy Urzê-
du Gminy lub u So³tysa w terminie do 31 marca roku
podatkowego a w przypadku nabycia psa w ci¹gu roku,
w terminie dwóch tygodni od chwili jego nabycia w wy-
soko�ci pomniejszonej proporcjonalnie do liczby miesiêcy
w których nie istnia³ obowi¹zek podatkowy.

§ 4

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwa³a Nr XIV/107/2000 z dnia 21 grudnia
2000 r.

§ 6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

1340
UCHWA£A Nr XIX/142/2001

Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia rocznych stawek podatku od �rod-
ków transportowych na 2002 rok.

Na podstawie art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21,
poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z
1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147,
poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z
1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 779,
Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160,
poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 125,
poz. 1375) w zwi¹zku z art. 2 ustawy z dnia 8 grudnia
2000 r. o zmianie ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji, ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
ustawy o dop³atach do oprocentowania niektórych kre-
dytów bankowych, ustawy � Prawo o publicznym obro-
cie papierami warto�ciowymi, ustawy � Ordynacja po-
datkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwo-
wych � w zwi¹zku z dostosowaniem do prawa Unii Euro-
pejskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1315) oraz art. 18, ust. 2, pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009,
Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971)
uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê roczne stawki podatku od �rodków trans-
portowych:

1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie � 500,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie � 800,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton � 1.000,00 z³.

2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej pojazdu i liczby osi:
1) pojazd posiadaj¹cy dwie osie:

a) od 12 ton do mniej ni¿ 15 ton � 540,00 z³,
b) od 15 ton do 18 ton � 633,00 z³,

2) pojazd posiadaj¹cy trzy osie:
a) od 15 ton do mniej ni¿ 19 ton � 633,00 z³,
b) od 19 ton do mniej ni¿ 23 tony � 670,00 z³,
c) od 23 ton do 26 ton � 1.492,00 z³,

3) pojazd posiadaj¹cy cztery osie i wiêcej:
a) od 23 ton do mniej ni¿ 27 ton � 578,00 z³.
b) od 27 ton do 32 ton � 1.432,00 z³.

3. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przysto-
sowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przy-
czep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
�od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton � 1.100,00 z³.

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystoso-
wanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przycze-
p¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojaz-
dów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie

� 1.492,00 z³
b) powy¿ej 36 ton � 1.770,00 z³.

5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy-
³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego � 262,00 z³.

6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem sil-
nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ i
liczbê osi z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia-
³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika po-
datku rolnego:
1) pojazdy jednoosiowe:

a) od 12 ton do mniej ni¿ 25 ton � 154,00 z³,
b) od 25 ton do 28 ton � 277, 00 z³,

2) pojazdy dwuosiowe:
a) od 23 ton do mniej ni¿ 28 ton � 300,00 z³,
b) od 28 ton do mniej ni¿ 33 tony � 450,00 z³,
c) od 33 ton do mniej ni¿ 38 ton � 736,00 z³,
d) od 38 ton do 44 ton � 995,00 z³,

3) pojazdy trzyosiowe:
a) od 36 ton do mniej ni¿ 38 ton � 586,00 z³,
b) od 38 ton do 44 ton � 816,00 z³.

7. Od autobusu, w zale¿no�ci od liczby miejsc do sie-
dzenia:
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a) mniejszej ni¿ 30 miejsc � 1.400 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc � 1.700 z³.

8. Dla pojazdów o których mowa w pkt 2, 4, 6 wyposa¿o-
nych w zawieszenie pneumatyczne lub uznane za rów-
nowa¿ne stawka podatku od �rodków transportowych
wynosi 95% kwot o których mowa w tych punktach
uchwa³y.
Kwotê podatku zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w
górê.

§ 2

Zwalnia siê od podatku od �rodków transportowych
pojazdy jednostek organizacyjnych gminy w wysoko�ci
100%.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwa³a Nr XIV/106/2000 z dnia 21 grudnia
2000 r.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

1341
UCHWA£A Nr XIX/143/2001

Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie obni¿enia ceny skupu 1 q ¿yta na 2002 r. na
terenie Gminy Ko³czyg³owy.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
z pó�n. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym(t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971)
uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

1. Obni¿a siê cenê ¿yta do kwoty w wysoko�ci � 30,00 z³.
2. Cenê 1 q ¿yta o której mowa w pkt 1 przyjmuje siê jako

podstawê obliczania podatku rolnego na 2002 rok.

§ 2

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

1342
UCHWA£A Nr XIX/144/2001

Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie stawek op³aty targowej.

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21,
poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z
1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147,
poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z
1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 779,
Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160,
poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 125,
poz. 1375) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Ministra Finan-
sów z dnia 18 pa�dziernika 2001 r. w sprawie okre�lenia
górnych granic stawek kwotowych w niektórych podat-
kach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) oraz
art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.
Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622
oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26,
poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89, poz. 971) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê op³atê targow¹ w wysoko�ci:
1) poza placem targowym

a) stawka dzienna � 15,00 z³,
b) stawka miesiêczna � 146,00 z³.

§ 2

Op³atê targow¹ o której mowa w § 1 ustala siê od sprze-
da¿y:

a) z rêki,
b) koszów, skrzynek,
c) wozów konnych,
d) samochodów osobowych,
e) samochodów ciê¿arowych, przyczep,
f) stoisk.

§ 3

Osoby dokonuj¹ce sprzeda¿y uiszczaj¹ op³atê targo-
w¹ w kasie Urzêdu Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwa³a Nr XIV/108/2000 z dnia 21 grudnia
2000 r.

§ 6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski
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1343
UCHWA£A Nr XIX/145/2001

Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie op³aty administracyjnej za czynno�ci urzê-
dowe typu wpis do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej.

Na podstawie art. 18 i art. 19, pkt 1 lit.c ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540,
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r.
Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121,
poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983,
Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 1051) oraz art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz
z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

§ 1

Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynno�ci urzê-
dowe nie objêtych przepisami ustawy o op³acie skarbo-
wej, podejmowanych na podstawie wniosku zaintereso-
wanego:

1) od dokonania wpisu do ewidencji dzia³alno�ci go-
spodarczej � 100,00 z³,

2) od zmian wpisu w ewidencji dzia³alno�ci gospodar-
czej � 70,00 z³.

§ 2

Obowi¹zek uiszczenia op³aty administracyjnej ci¹¿y na
zainteresowanym.

§ 3

Obowi¹zek uiszczenia op³aty administracyjnej powstaje
z chwil¹ wniesienia wniosku o dokonanie czynno�ci urzê-
dowej podlegaj¹cej op³acie administracyjnej.

§ 4

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwa³a Nr XV/126/2001 z dnia 28 lutego
2001 r.

§ 6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

1344
UCHWA£A Nr XIX/146/2001

Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia stawki za wodê pobierana z urz¹-
dzeñ zbiorowego zaopatrzenia na terenie Gminy Ko³-
czyg³owy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18, ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) 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)
uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

1. Ustala siê op³atê za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ zbio-
rowego zaopatrzenia w wysoko�ci 1,47 z³ brutto za 1 m3

wody.
2. Ilo�æ pobranej wody ustala siê na podstawie wskazañ

wodomierza, a w razie ich braku � sposób ustalania
zu¿ycia wody okre�la umowa.

§ 2

Op³atê za wodê pobiera Zak³ad Us³ug Wodnych w S³up-
sku eksploatuj¹cy wodoci¹gi na terenie gminy.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwa³a Nr XIV/110/2000 z dnia 21 grudnia
2000 r.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

1345
UCHWA£A Nr XIX/147/2001

Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie op³aty za wprowadzanie �cieków do zbioro-
wych urz¹dzeñ kanalizacyjnych na terenie Gminy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18, ust. 2 pkt 8 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz.
43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
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poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) 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)
uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

1. Ustala siê op³atê za �cieki wprowadzanie do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych na terenie gminy w wysoko�ci 1,50 z³.
brutto za 1 m3.

2. Ilo�æ odprowadzanych �cieków okre�la siê wed³ug
wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych a w razie ich braku,
ilo�æ odprowadzanych �cieków przyjmuje siê jako rów-
n¹ ilo�ci pobranej wody.

3. Z op³at za �cieki zwalnia siê jednostki organizacyjne
gminy.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr VIII/67/99 z dnia 29 grudnia 1999 r.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

1346
UCHWA£A Nr XIX/148/2001

Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie op³aty za Przedszkole.

Na podstawie art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze�nia
1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
z pó�n. zm.) Rad Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Za �wiadczenia udzielane przez Przedszkole ustala siê
op³atê sta³¹ w wysoko�ci 53,00 z³. miesiêcznie za jedno
dziecko.

Za drugie i nastêpne dziecko op³atê obni¿a siê o 20%.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Przed-
szkola w Ko³czyg³owach.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XIV/111/200 z dnia 21 grudnia
2000 r.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

1347
UCHWA£A Nr XXXVI/237/2001

Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od
nieruchomo�ci.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 123, poz. 775) oraz art. 5, ust. 1 i art. 7, ust. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r.
Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143,
poz. 956) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
18 pa�dziernika 2001r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1375)
Rada Miejska w Prabutach uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Okre�la siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nierucho-
mo�ci obwi¹zuj¹ce na terenie miasta i gminy

1. Od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci � od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej 0,49z³.
2. Od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z dzia³alno-

�ci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alno�æ rolnicza lub
le�na, z wyj¹tkiem budynków lub ich czê�ci przy-
dzielonych na potrzeby bytowe, osób zajmuj¹cych
lokale mieszkalne oraz od czê�ci budynków miesz-
kalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospo-
darczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 16,83z³.

3. Od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadze-
nie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej 7,84z³.

4. Od budynków gospodarczych s³u¿¹cych do celów
bytowych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 3,64z³.

5. Od budynków rekreacyjnych, gara¿y i pozosta³ych
budynków od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 5,62z³.

6. Od budowli zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹
gospodarcz¹ 2% ich warto�ci.

7. Od warto�ci budowli wykorzystywanych do wytwa-
rzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroener-
getycznych, przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹-
gów i przewodów sieci rozdzielczych, gazów, cie-
p³a, paliw i wody, budowli s³u¿¹cych do odprowa-
dzania i oczyszczania �cieków 2% ich warto�ci

8. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿

dzia³alno�æ rolnicza lub le�na z wyj¹tkiem zwi¹za-
nych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 po-
wierzchni 0,60 z³,

b) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 i z 1994 r.
Nr 1, poz. 3 oraz z 1996 r. Nr 91, poz. 409) wyko-
rzystywanych na cele rolnicze od 1 m2 powierzch-
ni 0,05 z³,
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c) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,28 z³,0

d) od pozosta³ych gruntów od 1 m2 powierzchni 0,09 z³.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/175/2000 z dnia 29 grud-
nia 2000 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek po-
datku od nieruchomo�ci oraz zwolnieñ od tego podatku.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Prabutach

H. Mo¿ejko

1348
UCHWA£A Nr XXXVI/238/2001

Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie zwolnieñ podatku od nieruchomo�ci.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775) oraz art. 5, ust. 1 i art. 7, ust. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r.
Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143,
poz. 956) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
18 pa�dziernika 2001r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1375)
Rada Miejska w Prabutach uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci budynki i grun-
ty stanowi¹ce w³asno�æ (wspó³w³asno�æ) albo w posia-
daniu (wspó³posiadaniu) lub trwa³ym zarz¹dzie:

1) gminy, o ile nie s¹ we w³adaniu osób fizycznych,
osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowo�ci prawnej, o których mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 powo³anej ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych,

2) jednostek s³u¿by zdrowia, policji, jednostek kultury,
klubów sportowych, stra¿y po¿arnej, placówek pro-
wadz¹cych dzia³alno�æ charytatywno � opiekuñcza,

3) budynki gospodarcze znajduj¹ce siê we w³adaniu
rolników, którzy przekazali swoje gospodarstwa rol-
ne w zamian za �wiadczenia uregulowane w usta-
wie o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników pod wa-
runkiem, ¿e nie s¹ zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ gospo-
darcza.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/175/2000 Rady Miejskiej
w Prabutach z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie okre�le-
nia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci oraz
zwolnieñ od tego podatku.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Prabutach

H. Mo¿ejko

1349
UCHWA£A Nr XXXVI/239/2001

Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci 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 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497)  w zwi¹zku z art. 10, ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r.
Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143,
poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122,
poz. 1315) Rada Miejska w Prabutach uchwala, co nastê-
puje:

§ 1

Okre�la siê wysoko�æ stawek podatku od �rodków
transportowych:

1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 550,00 z³.
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie 950,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 1.150,00 z³

2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-
wa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18

ton:
�o liczbie osi � dwie 1.350,00 z³
�o liczbie osi � trzy 1.450,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
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� o liczbie osi � trzy 1.550,00 z³
� o liczbie osi � cztery i wiêcej 1.650,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
� o liczbie osi � cztery i wiêcej 1.750,00 z³

3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem za-
wieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³ko-
witej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:

� o liczbie osi � dwie 1.500,00 z³
� o liczbie osi � trzy 1.600,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
� o liczbie osi � trzy 1.700,00 z³
� o liczbie osi � cztery i wiêcej 1.800,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
� o liczbie osi � cztery i wiêcej 1.900,00 z³

4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-
nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 550,00 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie 950,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 1.150,00 z³

5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-
nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowi-
tej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:

� o liczbie osi � dwie 1.300,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:

� o liczbie osi � dwie 1.400,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:

� o liczbie osi � dwie 1.600,00 z³
� o liczbie osi � trzy 1.800,00 z³

6) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-
nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ i przyczep¹ z in-
nym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:

� o liczbie osi � dwie 1.400,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton

� o liczbie osi � dwie 1.500,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:

� o liczbie osi � dwie 1.700,00 z³
� o liczbie osi � trzy 1.900,00 z³

7) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
�od 7 ton i poni¿ej 12 ton 400,00 z³

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o do-
puszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:

� o liczbie osi � jedna 500,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:

� o liczbie osi � jedna 700,00 z³
� o liczbie osi � dwie 800,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
� o liczbie osi � dwie 900,00 z³
� o liczbie osi � trzy 1.000,00 z³

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawie-
szenia 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 600,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
�o liczbie osi � jedna 800,00 z³
�o liczbie osi � dwie 900,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
�o liczbie osi � dwie 1.000,00 z³
�o liczbie osi � trzy 1.100,00 z³

10) od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do sie-
dzenia:
a) do 15 miejsc w³¹cznie 750,00 z³
b) powy¿ej 15 miejsc do 30 miejsc w³¹cznie 800,00 z³
c) powy¿szej 30 miejsc 850,00 z³

§ 2

1. Dla pojazdów okre�lonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wypro-
dukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okre�la siê w wysoko�ci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej ma-

sie ca³kowitej pojazdu:
�od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie 600,00 z³
�od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 1.000,00 z³
�od 9 ton do poni¿ej 12 ton 1.200,00 z³

b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przysto-
sowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przy-
czep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
�od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie 600,00 z³
�od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 1.000,00 z³
�od 9 ton do poni¿ej 12 ton 1.200,00 z³

c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ mas¹ ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy-
³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
�od 7 ton i poni¿ej 12 ton 450,00 z³

d) od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do sie-
dzenia:
�do 15 miejsc w³¹cznie 800,00 z³
�powy¿ej 15 miejsc do 30 miejsc w³¹cznie 850,00 z³
�powy¿szej 30 miejsc 900,00 z³.

2. Dla pojazdów, okre�lonych w pkt 1, 4, i 10 posiadaj¹-
cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i okre-
�la w wysoko�ci:

a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej pojazdu:
�od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 500,00 z³
�powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie 900,00 z³
�powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 1.100,00 z³

b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystoso-
wanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przycze-
p¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojaz-
dów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
�od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 500,00 z³
�powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie 900,00 z³
�powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 1.100,00 z³

c) od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do sie-
dzenia:
�do 15 miejsc w³¹cznie 700,00 z³
�powy¿ej 15 miejsc do 30 miejsc w³¹cznie 750,00 z³
�powy¿szej 30 miejsc 800,00 z³.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
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§ 4

Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/177/2000 z dnia 29 grud-
nia 2000 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek po-
datku od �rodków transportowych i zwolnieñ w tym po-
datku.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Prabutach

H. Mo¿ejko

1350
UCHWA£A Nr XXXVI/240/2001

Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie zwolnieñ w podatku od �rodków transpor-
towych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) w zwi¹zku z art. 10, ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r.
Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143,
poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122,
poz. 1315) Rada Miejska w Prabutach uchwala, co nastê-
puje:

§ 1

Zwalnia siê od podatku od �rodków transportowych
�rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do po-
trzeb jednostek i zak³adów bud¿etowych gminy i stano-
wi¹ce ich w³asno�æ.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/177/2000 z dnia 29 grud-
nia 2000 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek po-
datku od �rodków transportowych i zwolnieñ w tym po-
datku.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Prabutach

H. Mo¿ejko

1351
UCHWA£A Nr XXXVI/241/2001

Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia stawek podatku od posiadania
psów przez osoby fizyczne.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz
z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach (Dz.U. Nr 9, poz. 31, Nr 101,
poz. 444, z 1992r. Nr 21, poz. 86, z 1994r. Nr 123, poz. 600,
z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704 oraz z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 1234,
poz. 780) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z 18
pa�dziernika 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1375)
Rada Miejska w Prabutach uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê nastêpuj¹ce stawki roczne podatku od po-
siadania psów:

1) w stosunku do osób posiadaj¹cych gospodarstwa
rolne:
�od trzeciego i ka¿dego nastêpnego psa 20,00 z³,

2) w stosunku do pozosta³ych w³a�cicieli psów 20,00 z³.

§ 2

Podatek nale¿y ui�ciæ bez wezwania, do dnia 30 czerw-
ca 2002 r. lub w ci¹gu 2 tygodni od wej�cia w posiadanie
psa.

§ 3

Podatek nale¿y wp³acaæ w terminach okre�lonych w
§ 2 niniejszej uchwa³y u inkasentów, którymi s¹ osoby
wyznaczone przez Zarz¹d Miasta i Gminy w Prabutach
lub w kasie Urzêdu Miasta i Gminy w Prabutach b¹d� na
rachunek Urzêdu Miasta i Gminy w Prabutach Nr
20401029-83190003-1704-36011-11 w BS Prabuty.

§ 4

Ustala siê wynagrodzenie dla inkasentów, o których
mowa w § 3, w wysoko�ci 30% od zebranej sumy.

§ 5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 6

Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/176/00 Rady Miejskiej w
Prabutach z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od posiadania psów przez osoby fizyczne.

§ 7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Prabutach

H. Mo¿ejko
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1352
UCHWA£A Nr XXXVI/242/2001

Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie obni¿enia �redniej ceny ¿yta, bêd¹cego pod-
staw¹ obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i
Gminy Prabuty na 2002 rok.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (j.t. z 1993 r. Dz. U. Nr 94,
poz. 431, zm. 1994 r. Nr 1, poz. 3 i z 1996 r. Nr 91, poz. 409)
oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rz¹dzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) Rada Miejska w Prabutach uchwala, co nastê-
puje:

§ 1

Obni¿a siê �redni¹ cenê skupu ¿yta, bêd¹cego podsta-
w¹ naliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy
Prabuty na 2002 rok do kwoty 34 z³ za 1 kwintal.

§ 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Prabutach

H. Mo¿ejko

1353
UCHWA£A Nr XXXV/138/2001

Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta jako podstawy
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 91, poz. 131
z pó�. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Obni¿a siê cenê skupu ¿yta jako podstawy obliczenia
podatku rolnego do kwoty 32 z³ za 1 q ¿yta.

§ 2

Obni¿enie, o którym mowa w § 1 obowi¹zuje w 2002 r.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo

A. Przedcieczyñski

1354
UCHWA£A Nr XXXV/139/2001

Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo-
�ci oraz ulg w tym podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatku i opatach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 z pó�n. zm.) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od nie-
ruchomo�ci w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:

1) od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci stawka
0,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

2) od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z prowa-
dzeniem dzia³alno�ci gospodarczej lub innej ni¿ rol-
nicza lub le�na oraz od czê�ci budynków mieszkal-
nych zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospo-
darczej stawka 13,46 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytko-
wej,

3) od pozosta³ych budynków lub ich czê�ci stawka 3,92
z³ za 1 m2,

4) od budowli 2% ich warto�ci,
5) od 1 m2 powierzchni gruntowej:

�zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospo-
darczej z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami
mieszkalnymi 0,45 z³,

6) od gruntów:
�bêd¹cymi u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w

sk³ad gospodarstwa rolnego stawka 0,04 z³ od
1 m2,

�pozosta³ych gruntów (drogi, podwórka pod bu-
dynkami itp.) stawka 0,05 z³ za 1 m2.

§ 2

Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
Budynki gospodarcze rencistów i emerytów, którzy prze-
kazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za �wiadcze-
nia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników pod warunkiem, ¿e nie s¹ zwi¹zane z dzia³alno-
�ci¹ gospodarcz¹.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XXV/99/2000 Rady Gminy
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Ostaszewo z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie wysoko�ci
stawek podatku od nieruchomo�ci oraz ulg w tym podatku.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu .

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo

A. Przedcieczyñski

1355
UCHWA£A Nr XXXV/140/2001

Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie wysoko�ci stawek podatku od posiadania
psów, terminów p³atno�ci i sposobu jego pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz na podstawie
art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444,
Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467,
z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600,
Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r.
Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689,
Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146,
poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r.
Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115,
Nr 122, poz. 1315) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w wy-
soko�ci 30 z³ za ka¿dego psa podlegaj¹cego opodat-
kowaniu.

2. W stosunku do w³a�cicieli psów bêd¹cych rencistami
lub emerytami stawek podatku ustalonego w ust. 1 ob-
ni¿a siê o 50 procent.

§ 2

Podatek p³atny jest bez wezwania do dnia 30 czerwca
danego roku na rachunek Urzêdu Gminy w Banku Spó³-
dzielczym Sztum Oddzia³ Ostaszewo lub u So³tysa w po-
szczególnych so³ectwach.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XXV/100/2000 Rady Gminy Osta-
szewo z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie wysoko�ci
stawek podatku od posiadania psów, terminów p³atno-
�ci i sposobu jego pobierania.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo

A. Przedcieczyñski

1356
UCHWA£A Nr XXXV/141/2001

Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie op³aty administracyjnej za czynno�ci urzê-
dowe wykonywane przez podleg³e organy, oraz okre-
�lenie ich wysoko�ci.

Na podstawie art. 18 i 19 pkt 1 lit. �c� ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540,
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r.
Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121,
poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983,
Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada
Gminy uchwala co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê op³atê administracyjn¹ za sporz¹dzenie ró¿-
nego rodzaju testamentu � 55 z³.

§ 2

Op³atê uiszcza siê w kasie Urzêdu Gminy w Ostasze-
wie przed dokonaniem czynno�ci okre�lonych w § 1.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XXV/102/2000 Rady Gminy Osta-
szewo z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie op³aty admini-
stracyjnej za czynno�ci urzêdowe wykonywane przez
podleg³e organy, oraz okre�lenie ich wysoko�ci.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo

A. Przedcieczyñski

1357
UCHWA£A Nr XXXV/142/2001

Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia miesiêcznej op³aty sta³ej za pobyt
dziecka w przedszkolu.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
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Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (Dz.U.
z 1996r. Nr 67, poz. 329 z pó�n. zm.) uchwala siê co na-
stêpuje:

§ 1

Ustala siê miesiêczn¹ op³atê za pobyt jednego dziecka
w przedszkolu w wysoko�ci 90 z³.

§ 2

Nale¿no�æ ustalona w § 1 ulega obni¿eniu z powodu
uzasadnionej nieobecno�ci dziecka w przedszkolu powy-
¿ej 2 tygodni o 30% a w przypadku uzasadnionej nieobec-
no�ci dziecka w przedszkolu przez okres 1 miesi¹ca o
60%.

§ 3

Op³atê nale¿y ui�ciæ w terminie do 10-tego dnia mie-
si¹ca, ³¹cznie z odp³atno�ci¹ za wy¿ywienie.

§ 4

Op³ata zawarta w § 1 nie obowi¹zuje w okresie wakacji
tj. lipiec i sierpieñ.

§ 5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 6

Traci moc uchwa³a Nr XIV/63/99 Rady Gminy Ostasze-
wo z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia mie-
siêcznej op³aty sta³ej za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo

A. Przedcieczyñski

1358
UCHWA£A Nr XXXV/143/2001

Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie op³aty za odbiór nieczysto�ci p³ynnych w
oczyszczalni �cieków w Ostaszewie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 6 ust. 2 usta-
wy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i
porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z pó�n. zm.)
Rada Gminy Ostaszewo uchwala co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê nastêpuj¹c¹ op³atê za odbiór 1 m3 nieczy-
sto�ci p³ynnych:

1) dla mieszkañców gminy kwota 1,30 z³.
2) dla jednostek prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodar-

cz¹ kwota 2,60 z³.
3) dla mieszkañców spoza gminy Ostaszewo kwota

2,00 z³.

§ 2

Op³atê, o której mowa w § 1 pobiera Urz¹d Gminy w
Ostaszewie.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XIV/64/99 Rady Gminy Ostasze-
wo z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie op³aty za odbiór
nieczysto�ci p³ynnych w oczyszczalni �cieków w Osta-
szewie.

§ 7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo

A. Przedcieczyñski

1359
UCHWA£A Nr XXXV/144/2001

Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie wysoko�ci stawek podatku od �rodków trans-
portowych na 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 10 ust. 1 i
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101,
poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94,
poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz.
600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r.
Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689,
Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146,
poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r.
Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr
122, poz. 1315) Rada Gminy Ostaszewo uchwala co na-
stêpuje:

§ 1

Ustala siê stawki podatku od �rodków transportowych
w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:

1) samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie � 513 z³,
b) powy¿ej 5.5 tony do 9 ton w³¹cznie � 898 z³,
c) powy¿ej 9 ton � 1.200 z³,
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2) samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³ko-
witej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton � 1.539 z³,

3) ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿y-
wania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i
poni¿ej 12 ton � 1.400 z³,

4) ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿y-
wania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) do 36 ton w³¹cznie � 1.770 z³,
b) powy¿ej 36 ton � 2.290 z³,

5) przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego � 1.200 z³,

6) przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowita równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cz-
nie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatni-
ka podatku rolnego:
a) do 36 ton w³¹cznie � 1.400 z³,
b) powy¿ej 36 ton � 1.770 z³,

7) autobusy. od autobusu, w zale¿no�ci od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc � 603 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc � 1.283 z³.

§ 2

Ca³kowicie zwalnia siê z podatku od �rodków trans-
portowych pojazdy bêd¹ce w³asno�ci¹ Gminy Ostasze-
wo i gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XXV/101/2000 Rady Gminy Osta-
szewo z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie wysoko�ci
stawek podatku od �rodków transportowych na 2001 r.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo

A. Przedcieczyñski

1360
UCHWA£A Nr 303/XXXV/2001

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie obni¿enia �redniej ceny skupu ¿yta dla ce-
lów podatku rolnego na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 6 ust. 3 usta-
wy z dnia 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym (t.j. Dz. U.

z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pó�n. zm.) Rada Miejska uchwala
co nastêpuje:

§ 1

Obni¿a siê �redni¹ cenê skupu ¿yta za okres trzech kwar-
ta³ów 2001 r. stanowi¹c¹ podstawê ustalenia podatku
rolnego w 2002 r. podan¹ w Komunikacie Prezesa G³ów-
nego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 pa�dziernika 2001 r.
Monitor Polski Nr 35 poz. 573 z kwoty 37,19 za 1q do
kwoty 37,00 za 1 q.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskie-
go z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

L. Bia³ecki

1361
UCHWA£A Nr 304/XXXV/2001

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od
�rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku na
terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdañski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000
r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) oraz art. 10 pkt 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r.
Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143,
poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122,
poz. 1315) Rada Miejska w Nowym Dworze Gd uchwala
co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê stawki podatku od �rodków transportowych
na 2002 r. w nstêpuj¹cych wysoko�ciach:

1. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton  � 550,-
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie � 900,-
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton � 1.200,-

2. Samochody ciê¿arowe o masie ca³kowitej równej i
wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) od 12 ton do 18 ton � 1.600,-
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b) powy¿ej 18 ton do 24 ton � 1.800,-
c) powy¿ej 24 ton � 2.000,-

3. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿y-
wania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i
poni¿ej 12 ton     � 1.400,-

4. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿y-
wania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) od 12 ton do 18 ton � 1.600,-
b) powy¿ej 18 ton do 36 ton � 1.770,-
c) powy¿ej 36 ton � 2.000,-

5. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ mas¹ ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego    � 200,-

6. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ mas¹ ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cz-
nie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatni-
ka podatku rolnego:
a) od 12 ton do 25 ton � 300,-
b) powy¿ej 25 ton do 33 ton � 600,-
c) powy¿ej 33 ton do 38 ton � 900,-
d) powy¿ej 38 ton � 1.200,-

7. Autobusy:
a) do 15 miejsc � 320,-
b) powy¿ej 15 miejsc do 30 miejsc � 800,-
c) powy¿ej 30 miejsc � 1.500,-

§ 2

Dla pojazdów, okre�lonych w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 wypro-
dukowanych w 2000 r. i nowszych okre�la siê w wysoko-
�ci:

a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
�od 3,5 tony do 5,5 ton � 440,-
�powy¿ej 5,5 tony do 9 ton � 720,-
�powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton � 960,-

b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystoso-
wane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie zespo³u pojazdów od 3,5 ton
i poni¿ej 12 ton   � 1.120,-

c) od przyczep i naczep, które z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cz-
nie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez po-
datnika podatku rolnego  � 160,-

d) od autobusów:
�do 15 miejsc � 256,-
�powy¿ej 15 miejsc do 30 miejsc � 640,-
�powy¿ej 30 miejsc � 1.200,-

§ 3

Zwalnia siê od podatku od �rodków transportowych
�rodki transportowe stanowi¹ce w³asno�æ gminy, za wy-
j¹tkiem okre�lonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podat-
kach i op³atach lokalnych.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskie-
go z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

L. Bia³ecki

1362
UCHWA£A Nr 305/XXXV/2001

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci op³at administracyj-
nych za czynno�ci urzêdowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 19 pkt 1 lit.c
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r.
Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143,
poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122,
poz. 1315) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Ministra Finan-
sów z z dnia 18 pa�dziernika 2001 r. (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) Rada Miejska uchwala co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty administracyjne za wy-
konanie czynno�ci urzêdowych na 2002 rok:

1) za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
120.00 z³,

2) od dokonania wpisu do ewidencji dzia³alno�ci go-
spodarczej 114,00 z³ oraz od zmian wpisu w ewi-
dencji dzia³alno�ci gospodarczej 57,00 z³.

§ 2

Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w kasie lub na ra-
chunek bankowy urzêdu Miasta i Gminy Nr 83060003-
8006-36011-11 w ¯u³awskim Banku Spó³dzielczym w
Nowym Dworze Gdañskim.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.

§ 4

Traci moc uchwa³a Nr 224/XXVI/2000 Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gd. z dnia 28 grudnia 2000 r. w spra-
wie okre�lenia stawek op³aty administracyjnej, sposobu
jej poboru na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd.
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§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

L. Bia³ecki

1363
UCHWA£A Nr 306/XXXV/2001

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia dziennych stawek op³aty targo-
wej, sposobu jej poboru inkasentów i okre�lenia wyso-
ko�ci wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta i gmi-
ny Nowy Dwór Gdañski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 19 pkt 1 lit.c
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r.
Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143,
poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122,
poz. 1315) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Ministra Finan-
sów z z dnia 18 pa�dziernika 2001 r. (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) Rada Miejska uchwala co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od sprzeda-
¿y dokonywanej na targowisku na 2002 rok w nastêpuj¹-
cej wysoko�ci:

1. Przy sprzeda¿y artyku³ów ze sto³u, namiotu i innych
miejsc:
�przy zajmowanej powierzchni do 9 m2 12,90 z³.
�za ka¿dy nastêpny m2 dodatkowo 4,80 z³.
z dop³at¹ w przypadku
�samochodu osobowego 7,10 z³.
�samochodu dostawczego 11,00 z³.

2. Przy sprzeda¿y z rêki z zajêciem placu:
�od powierzchni zajmowanego m2 3,30 z³.

§ 2

1. Op³atê targow¹ pobiera siê wg stawek okre�lonych w
§ 1 niniejszej uchwa³y od osób fizycznych i osób praw-
nych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajacych
osobowo�ci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na tar-
gowiskach, z wyj¹tkiem tych osób i jednostek, które s¹
podatnikami podatku od nieruchomo�ci w zwi¹zku z
nieruchomo�ciami lub obiektami budowlanymi nie z³¹-
czonymi trwale z gruntem po³o¿onym na targowisku.

2.Targowiskami w rozumieniu niniejszej uchwa³y s¹ wszel-
kie miejsca (hale, targowe, bazary, place handlowe) wy-
znaczone przez Radê Miejsk¹, w których prowadzony
jest handel z rêki, koszów, stoisk, wozów konnych, przy-
czep, pojazdów samochodowych, a tak¿e sprzeda¿
zwierz¹t, �rodków transportowych i czê�ci do tych
�rodków.

§ 3

Op³atê targow¹ uiszcza siê w dniu pobrania lub mie-
siêcznie z góry w formie wykupu abonamentu w wyso-
ko�ci iloczynu op³aty dziennej i ilo�ci dni.
Wysoko�æ abonamentu miesiêcznego nie mo¿e przekro-
czyæ dwudziestokrotnej op³aty dziennej.

§ 4

1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa-
poprzez inkasentów bêd¹cych osobami fizycznymi,
osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie
posiadajacymi osobowo�ci prawnej, w tym zarz¹dza-
jacymi targowiskami.
Inkasentom ustala siê wynagrodzenie do wysoko�ci
12,50% pobranej op³aty, nie mniej ni¿ obowi¹zuj¹ce
najni¿sze wynagrodzenie.

2. Dowód uiszczenia dziennej op³aty targowej winiem byæ
wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby praw-
nej lub jednostki organizacyjnej nie posiaj¹cej osobo-
wo�ci prawnej, dokonuj¹cej sprzeda¿y w sposób wy-
znaczony w § 1

3. Szczegó³owe zasady rozliczania i rodzaj druków sto-
sowanych przez inksentów okre�la ka¿dorazowo umo-
wa zawarta miêdzy Zarz¹dem Miasta i Gminy Nowy
Dwór Gd. a inkasentem.

§ 5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.

§ 6

Traci moc uchwa³a Nr 223/XXVI/2000 Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gd. z dnia 28 grudnia 2000 r. w spra-
wie okre�lenia dziennych stawek op³aty targowej, spo-
sobu jej poboru, inkasentów i okre�lenia wysoko�ci wy-
nagrodzenia za inkaso na terenie Miasta i Gminy Nowy
Dwór Gd.

§ 7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹
obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

L. Bia³ecki

1364
UCHWA£A Nr 307/XXXV/2001

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od po-
siadania psów, zasad ustalania terminów p³atno�ci oraz
sposobu jego poboru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
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1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 19 pkt 1 lit.c
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r.
Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143,
poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122,
poz. 1315) w zwi¹zku z § 1 rozporz¹dzeniem Ministra Fi-
nansów z z dnia 18 pa�dziernika 2001 r. (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) Rada Miejska uchwala co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê w roczn¹ stawkê podatku od posiadania
psów na 2002 rok w wysoko�ci:

a) od jednego psa 37,00 z³,
b) od ka¿dego nastêpnego 37,00 z³.

2. Obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na osobach fizycznych
posiadaj¹cych psy.

§ 2

1. Podatek p³atny jest z góry, bez wezwania w terminie
do 30 kwietnia roku podatkowego, a w przypadku na-
bycia psa po tym terminie, w ci¹gu dwóch tygodni od
daty nabycia.

2. Podatek p³atny jest: w kasie, u so³tysa lub na rachunek
bankowy Urzêdu Miasta i Gminy w Nowym Dworze
Gd. Nr 83060003-8006-36011-11 w ¯u³awskim Banku
Spó³dzielczym.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

L. Bia³ecki

1365
UCHWA£A Nr 308/XXXV/2001

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci rocznych stawek oraz
zwolnieñ podatku od nieruchomo�ci na 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,

poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 5 ust. 1, usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lo-
kalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r.
Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 779, Nr 107, poz. 689, Nr 143,
poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122,
poz. 1315) w zwi¹zku z § 1 rozporz¹dzenia Ministra Fi-
nansów z dnia 18 pa�dziernika 2001 r. (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375), Rada Miejska w Nowym Dworze Gd. uchwala
co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê stawki podatku od nieruchomo�ci na 2002 r.
w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:

1. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków miesz-
kalnych lub ich czê�ci 0,46 z³.

2. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czê�ci zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ inn¹
ni¿ rolnicza lub le�na, z wyj¹tkiem budynków lub ich
czê�ci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zaj-
muj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czê�ci budyn-
ków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³al-
no�ci gospodarczej 16,50 z³.

3. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
³em siewnym 7,00 z³.

4. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budyn-
ków lub ich czê�ci do których nale¿¹ m.in. gara¿e
wolnostoj¹ce, domki rekreacyjne, budynki letnisko-
we, komórki, 3,50 z³.

5. Od budowli � ich warto�ci okre�lonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 � 2%.

6. Od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³al-
no�ci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub le�na z
wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi
0,58 z³.

7. Od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cych w

sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym, wykorzystywanych na cele rolnicze od
1 m2 powierzchni 0,05 z³,

b) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni 0,08 z³,
c) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne reten-

cyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
2,90 z³.

§ 2

Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
1. Budynki i grunty u¿ywane na cele i potrzeby rehabilita-

cji osób niepe³nosprawnych
2. Budynki lub ich czê�ci oraz grunty przeznaczone na

dzia³alno�æ kulturaln¹, sportow¹ i ochrony p. po¿aro-
wej.
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3. Nieruchomo�ci stanowi¹ce w³asno�æ komunaln¹ gmi-
ny nie rozdysponowane na rzecz innych podmiotów.
Zwolnienia, o których mowa w punkcie 1-3 nie doty-
cz¹ budynków lub ich czê�ci oraz gruntów, zwi¹zanych
z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

L. Bia³ecki

1366
UCHWA£A Nr XXIII/169/2001
Rady Gminy w Starym Polu
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od po-
siadania psów, sposobu ustalania i poboru oraz wpro-
wadzenia zwolnieñ od tego podatku.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr
101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz.86, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, z 1996 r. Nr 91 poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z
1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i
Nr 123, poz. 780 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150,
poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983
i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1197, Nr 125, poz. 1371 i poz. 1375) Rada Gminy
uchwala co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w wy-
soko�ci � 23,50 z³ rocznie od ka¿dego psa podlegaj¹cego
opodatkowaniu.

§ 2

1. Podatek od posiadania psów pobieraj¹ so³tysi na pod-
stawie prowadzonych przez siebie list osób posiadaj¹-
cych psy.

2. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysoko�ci 20%
pobranych nale¿no�ci.

§ 3

Podatku od posiadania psów nie pobiera siê od osób
zarejestrowanych w Urzêdzie Pracy oraz osób korzysta-
j¹cych z pomocy Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej � od jednego psa.

§ 4

Podatek jest p³atny bez wezwania w terminie do dnia
31 maja ka¿dego roku lub w ci¹gu 2 tygodni od wej�cia
w posiadanie psa.

§ 5

Traci moc uchwa³a Nr XVI/117/2000 Rady Gminy w Sta-
rym Polu z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie okre�lenia
wysoko�ci stawek podatku od posiadania psów, sposo-
bu ustalania i poboru oraz wprowadzenia zwolnieñ od
tego podatku.

§ 6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
J. Pawlina

1367
UCHWA£A Nr XXIII/170/2001

Rady Gminy Stare Pole
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od
�rodków transportowych oraz wprowadzenia zwolnieñ
od tego podatku.

Na podstawie art. 10, ust. 1 i 2 i art. 12, ust. 4 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21,
poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz.600 z 1996 r. Nr 91, poz. 409
i Nr 149, poz. 704 z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689,
Nr 121, poz. 770 i Nr 123 poz. 780 z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150 poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r.
Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 111 poz. 1197, Nr 125, poz. 1371 i poz. 1375)
Rada Gminy uchwala co nastêpuje:

§ 1

Okre�la siê wysoko�æ stawek podatku od �rodków
transportowych:

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie � 600,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie � 805,00 z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton � 1.000,00 z³

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton � 1.100,00 z³
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton � 1.400,00 z³
c) od 25 ton do poni¿ej 29 ton  � 1.600,00 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton � 2.150,00 z³

3) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przysto-
sowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przy-
czep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton

� 1.400,00 z³
4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przysto-

sowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przy-
czep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
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a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton � 1.600,00 z³
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton � 1.650,00 z³
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie � 1.700,00 z³
d) powy¿ej 36 ton  � 2.250,00 z³

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 wy³¹cz-
nie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatni-
ka podatku rolnego 200,00 z³.

6) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ ze-
spo³u pojazdów, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton � 400,00 z³
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton � 500,00 z³
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie � 1.200,00 z³
d) powy¿ej 36 ton � 1.500,00.z³

7) od autobusu w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedze-
nia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc � 600,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc � 700,00 z³

§ 2

Zwalnia siê od podatku od �rodków transportowych
�rodki transportowe stanowi¹ce w³asno�æ gminy, za wy-
j¹tkiem pojazdów okre�lonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XVI/119/2000 Rady Gminy w Sta-
rym Polu z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie okre�lenia
wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych
oraz wprowadzenia zwolnieñ od tego podatku.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 5

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

Przewodnicz¹cy Rady
J. Pawlina

1368
UCHWA£A Nr XXIII/171/2001

Rady Gminy Stare Pole
z dnia 23 listopada 2001 r

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od
nieruchomo�ci oraz wprowadzenia zwolnieñ od tego
podatku.

Na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz.444, z 1992 r. Nr 21,
poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz.600 z 1996 r. Nr 91, poz.409
i Nr 149, poz.704 z 1997 r. Nr 5, poz.24, Nr 107, poz.689,
Nr 121, poz. 770 i Nr 123 poz. 780 z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150 poz.983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r.
Nr 88, poz.983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz
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z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371 i poz. 1375)
Rada Gminy uchwala co nastêpuje:

§ 1

Okre�la siê wysoko�æ stawek rocznych podatku od nie-
ruchomo�ci:

1) od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci � 0,49 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

2) od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z dzia³alno-
�ci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub le�na, z wy-
j¹tkiem budynków lub ich czê�ci przydzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkal
ne, oraz czê�ci budynków mieszkalnych zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej � 15,00 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadze-
nie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie obrotu kwa-
lifikowanym materia³em siewnym � 7,84 z³ od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czê�ci � 4,25 z³ od

1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budowli � 2% ich warto�ci, okre�lonej na pod-

stawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 ustawy o po-
datkach i op³atach lokalnych.

6) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodar-
cz¹ inn¹ ni¿ dzia³alno�æ rolnicza lub le�na, z wyj¹t-
kiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi � 0,60
z³ od 1 m2 powierzchni,

7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w

sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zmiana-
mi), wykorzystywanych na cele rolnicze � 0,06 z³
od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych � 3,28 z³. od 1 ha
powierzchni,

c) pozosta³ych � 0,09 z³ od 1 m2 powierzchni.

§ 2

Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci, nierucho-
mo�ci lub ich czê�ci:

1) stanowi¹ce w³asno�æ gminy, o ile nie s¹ we w³ada-
niu osób fizycznych, osób prywatnych lub jedno-
stek organizacyjnych nie maj¹cych osobowo�ci
prawnej, o których mowa w art. 2 ust. 1, pkt 3 i 4
powo³anej ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

2) zajête na potrzeby upowszechniania kultury, kultury
fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, ochrony prze-
ciwpo¿arowej i opieki spo³ecznej.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 4

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

Przewodnicz¹cy Rady
J. Pawlina
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ROZPORZ¥DZENIE Nr 15/2001

Wojewody Pomorskiego
z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody �Grodzisko Borzytuchom�.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872) oraz art. 13 a. ust. 6 i art. 13 b. ust. 1 i 2
ustawy z dnia 16 pa�dziernika 1991 r. o ochronie przyro-
dy (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 i Nr 100, poz. 1085)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1

1. Ustanawia siê plan ochrony rezerwatu przyrody �Gro-
dzisko Borzytuchom� na lata 2002-2021, stanowiacy
za³acznik nr 1 do niniejszego rozporzadzenia.*

§ 2

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

Wojewoda Pomorski
J. R. Kurylczyk

1370
UCHWA£A Nr XXVI/119/2001

Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 28 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Skórcz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Miejska w Skórczu uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W Statucie Miasta Skórcz uchwalonym uchwa³¹ Nr XX/
89/96 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 sierpnia 1996 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Skórcz (Dz.Urz. Woj.
Gdañskiego Nr 27, poz. 75), zmienionym uchwa³¹ Nr VI/
25/99 Rady Miejskiej z dnia 10 marca 1999 r. (Dz.Urz.Woj.
Pomorskiego Nr 36, poz. 146) wprowadza siê nastêpuj¹-
ce zmiany:

1) w § 11 w ust. 4 po wyrazach �zawiadomienie o se-
sji� dodaje siê wyrazy �zawieraj¹ce informacje, o
których mowa w ust. 1�,

2) w § 24 po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
�2a. Przepis § 11 ust. 4 stosuje siê odpowiednio�.

3) po rozdziale VI dodaje siê rozdzia³ VIA w brzmieniu:
�VIA. Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Zarz¹du.
§ 37a.1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce

rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w

tym Komisji Rewizyjnej,

* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du,
4) rejestr uchwa³ Rady i uchwa³ Zarz¹du,
5) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wniosków radnych.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêp-
nieniu po ich formalnym przyjêciu � zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 37b.Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady, Komisji i
Zarz¹du udostêpnia siê na stanowisku pracy ds.
obs³ugi rady w Urzêdzie Miejskim, w dniach pra-
cy urzêdu, w godzinach przyjmowania interesan-
tów.

§ 37c.1. Z dokumentów wymienionych w § 37a ust. 1
obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i
wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.

2. Realizacja uprawnieñ okre�lonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miejskim i w asy�cie
pracownika Urzêdu Miejskiego.
§ 37d.Uprawnienia okre�lone w § 37a � 37c nie znaj-

duj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê, Komisjê lub

Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawno�ci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu admini-

stracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi ina-
czej, ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania admi-
nistracyjnego�.

§ 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
T. W³odarczyk

1371
UCHWA£A Nr XXVI/120/2001

Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 28 sierpnia 2001 r.

w sprawie wyra¿enia zgody na udzielanie bonifikaty od
op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczy-
stego w prawo w³asno�ci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95,
poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 4a ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 4 wrze�nia 1997 r. o przekszta³ceniu
prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego oso-
bom fizycznym w prawo w³asno�ci (Dz. U. z 1999 r. Nr 65,
poz. 746, z 2000 r. Nr 28, poz. 352, Nr 114, poz. 1196 i z
2001 r. Nr 72, poz. 749) na wniosek Zarz¹du Miasta uchwa-
la siê, co nastêpuje:

§ 1

Rada Miejska w Skórczu wyra¿a zgodê na udzielanie
bonifikaty od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowa-
nia wieczystego w prawo w³asno�ci, w przypadku ure-
gulowania tej op³aty jednorazowo w ca³o�ci � w wysoko-
�ci 50%.
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§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
T. W³odarczyk
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