DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 12 grudnia 2001 r.
TREÆ:
Poz.:
ROZPORZ¥DZENIA
1362Nr 23/2001 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. uchylaj¹ce
rozporz¹dzenie w sprawie okrelenia obszaru wyst¹pienia choroby zakanej zwierz¹t
- wcieklizny u nietoperza, obszaru zagro¿onego wyst¹pieniem tej choroby oraz sposobów
oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowi¹zuj¹cych na tych
obszarach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5042
1363Nr 24/2001 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie
uchylenia rodków zapobiegaj¹cych przeniesieniu na obszar województwa zachodniopomorskiego choroby zakanej zwierz¹t pryszczycy
. . . . . . . . . .
5042
ZARZ¥DZENIE
1364Nr 433/2001 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie
zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Bêdzino . . . . . . .
5043
UCHWA£Y
1365Nr XXXVI/231/01 Rady Gminy w Bêdzinie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
ceny ¿yta dla potrzeb podatku rolnego na 2002 rok
. . . . . . . . . .
5045
1366Nr XXXVI/232/01 Rady Gminy w Bêdzinie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2002 rok
. . . . . . . .
5045
1367Nr XXXVI/233/01 Rady Gminy w Bêdzinie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
. . . . . .
5047
1368Nr XXXVI/234/01 Rady Gminy w Bêdzinie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatku od posiadania psów
. . . . . . . . . . .
5049
1369Nr XXXVII/373/01 Rady Miasta Bia³ogard z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie stawek
podatku od nieruchomoci . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5050
1370Nr XXXVII/374/01 Rady Miasta Bia³ogard z dnia 23 Listopada 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê
w sprawie podatku od posiadania psów . . . . . . . . . . . . . .
5051
1371Nr XXXVII/375/01 Rady Miasta Bia³ogard z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie stawek
podatku od rodków transportowych . . . . . . . . . . . . . . .
5052
1372Nr XXXVII/376/01 Rady Miasta Bia³ogard z dnia 23 listopada 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê
w sprawie op³aty targowej . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5054
1373Nr XXXII/283/01 Rady Miejskiej w Bia³ym Borze z dnia 17 listopada 2001 r. w sprawie
podatku od nieruchomoci
. . . . . . . . . . . . . . . . .
5056
1374Nr XXXII/284/01 Rady Miejskiej w Bia³ym Borze z dnia 17 listopada 2001 r. w sprawie
wysokoci stawek op³aty targowej i sposobu jej poboru
. . . . . . . . .
5057
1375Nr XXXII/285/01 Rady Miejskiej w Bia³ym Borze z dnia 17 listopada 2001 r. w sprawie
op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe . . . . . . . . . . . .
5058
1376Nr XXXII/286/01 Rady Miejskiej w Bia³ym Borze z dnia 17 listopada 2001 r. w sprawie
podatku od posiadania psów w roku 2002 . . . . . . . . . . . . .
5059
1377Nr XXXII/287/01 Rady Miejskiej w Bia³ym Borze z dnia 17 listopada 2001 r. w sprawie
obni¿enia ceny skupu 1 kwintala ¿yta przyjmowanego jako podstawê obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy Bia³y Bór na rok 2002 . . . . . . . . . . .
5060
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1378Nr XXVIII/224/01 Rady Gminy w Bielicach z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
op³aty targowej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5061
1379Nr XXVIII/225/01 Rady Gminy w Bielicach z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia op³aty administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . .
5062
1380Nr XXVIII/226/01 Rady Gminy w Bielicach z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
stawki podatku od posiadania psów
. . . . . . . . . . . . . . .
5062
1381Nr XXVIII/227/01 Rady Gminy w Bielicach z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie obni¿enia
redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2002 rok .
5063
1382Nr XXVIII/228/01 Rady Gminy w Bielicach z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek rocznych podatku od nieruchomoci
. . . . . .
5064
1383Nr XXVIII/229/01 Rady Gminy w Bielicach z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia stawek rocznych podatku od rodków transportowych . . . . . . .
5065
1384Nr XXXIX/196/2001 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie stawki dziennej op³aty targowej na rok 2002, terminu p³atnoci oraz sposobu
jej poboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5070
1385Nr XXXIX/197/2001 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci na 2002 rok . . . . . .
5070
1386Nr XXXIX/198/2001 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego
na 2002 rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5072
1387Nr XXXIX/199/2001 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych na rok 2002 . . .
5072
1388Nr XXXIX/200/2001 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek oraz zasad ustalenia i poboru podatku od posiadania
psów na 2002 rok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5074
1389Nr XXIX/164/2001 Rady Gminy Brze¿no z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie obni¿enia
redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej dla potrzeb podatku rolnego w 2002 r. na terenie
gminy Brze¿no
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5075
1390Nr XXIX/165/2001 Rady Gminy Brze¿no z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie op³aty
prolongacyjnej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5076
1391Nr XL/419/2001 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
ceny ¿yta do obliczenia podatku rolnego na rok 2002 . . . . . . . . . .
5077
1392Nr XL/420/2001 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od rodków transportowych na 2002 rok . . . . . . . . .
5077
1393Nr XL/421/2001 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od posiadania psów oraz terminów i sposobu poboru
. . . . .
5080
1394Nr XL/422/2001 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomoci . . . . . . . . . . . . . . . .
5081
1395Nr XXXIII/343/2001 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek w podatku od nieruchomoci
. . . . . . . .
5082
1396Nr XXXIII/344/2001 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia zasad ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci i wysokoci stawek op³aty
targowej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5084
1397Nr XXXIII/345/2001 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
. . . . . . . . .
5085
1398Nr XXXIII/346/2001 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie
obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego . . . . . . . .
5089
1399Nr XXXIII/347/2001 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie
ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów . . . . . . . . .
5089
1400Nr XXV/145/2001 Rady Gminy Dolice z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie obni¿enia
ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy Dolice za rok podatkowy 2002 . . . . . . . . . . . . . . .
5091
1401Nr XXV/146/2001 Rady Gminy w Dolicach z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie podatku
od posiadania psów w roku 2002 . . . . . . . . . . . . . . . .
5091
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1402Nr XXV/147/2001 Rady Gminy Dolice z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie op³aty
targowej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5092
1403Nr XXV/148/2001 Rady Gminy w Dolicach z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie stawek
podatku od rodków transportowych na 2002 rok . . . . . . . . . . .
5093
1404Nr XXXIII/338/2001 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 30 padziernika 2001 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci
. . . . . . . . .
5098
1405Nr XXXIII/339/2001 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 30 padziernika 2001 r. w sprawie
stawek op³aty miejscowej
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5099
1406Nr XXXIII/340/2001 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 30 padziernika 2001 r. w sprawie
ustalenia wysokoci dziennej stawki op³aty targowej
. . . . . . . . . .
5100
1407Nr XXXIII/341/2001 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 30 padziernika 2001 r. w sprawie
wysokoci stawek podatku od posiadania psów . . . . . . . . . . . .
5101
1408Nr XXXII/228/2001 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego . . . . . . .
5102
1409Nr XXXII/229/2001 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci
. . . . . . . . .
5102
1410Nr XXXII/230/2001 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek op³aty targowej i sposobu jej poboru . . . . . .
5104
1411Nr XXXII/232/2001 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych . . . . . .
5105
1412Nr XXX/287/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta
. . . . . . . . . . . .
5106
1413Nr XXX/289/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie okrelenia zasad ustalania i poboru oraz terminów
p³atnoci i wysokoci stawki op³aty targowej
. . . . . . . . . . . .
5107
1414Nr XXXV/223/2001 Rady Gminy w Kobylance z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 q ¿yta stanowi¹cego podstawê do wymiaru podatku rolnego w roku 2002
.
5108
1415Nr XXXV/224/2001 Rady Gminy w Kobylance z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie
ustalenia wysokoci podatku od posiadania psów
. . . . . . . . . . .
5108
1416Nr XXXV/225/2001 Rady Gminy w Kobylance z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie
ustalenia stawek op³aty targowej i zasad jej poboru . . . . . . . . . . .
5109
1417Nr XXXV/226/2001 Rady Gminy w Kobylance z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie
ustalenia wysokoci stawek oraz zasady poboru op³aty miejscowej . . . . . .
5110
1418Nr XIX/121/2001 Rady Gminy w Krzêcinie z dnia 11 padziernika 2001 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci i zwolnienia od podatku od
posiadania psów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5111
1419Nr XX/125/2001 Rady Gminy w Krzêcinie z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniaj¹ca
uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci i zwolnienia
od podatku od posiadania psów
. . . . . . . . . . . . . . . .
5112
1420Nr XXXIII/260/01 Rady Miejskiej w £obzie z dnia 10 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia stawek podatku od rodków transportowych
. . . . . . . . .
5113
1421Nr XLVII/238/2001 Rady Gminy w Mielnie z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomoci na rok 2002 . . . . . . . . . . . .
5118
1422Nr XLVII/239/2001 Rady Gminy Mielno z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
stawki op³aty miejscowej, terminów p³atnoci oraz sposobu jej poboru w roku 2002
.
5119
1423Nr XLVII/240/2001 Rady Gminy Mielno z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych
stawek op³aty targowej, terminów p³atnoci i sposobu jej poboru w 2002 roku . . .
5120
1424Nr XLVII/241/2001 Rady Gminy Mielno z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
stawki podatku od posiadania psów, terminów p³atnoci i sposobu jego poboru w roku 2002
na terenie gminy Mielno . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5121
1425Nr XLVII/242/2001 Rady Gminy Mielno z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
stawek podatku od rodków transportowych
. . . . . . . . . . . .
5122
1426Nr XLVII/243/2001 Rady Gminy Mielno z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie zwolnieñ
w podatku od rodków transportowych
. . . . . . . . . . . . . .
5124
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1427Nr XLVII/244/2001 Rady Gminy Mielno z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie zmiany ceny
skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w 2002 roku .
5124
1428Nr XLVII/245/2001 Rady Gminy Mielno z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe
. . . . . . . . .
5125
INFORMACJA
1429Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Nr OSZ-820/1762-B/72/15/2001/I/AS
z dnia 3 grudnia 2001 r.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5126

Poz. 1362
ROZPORZ¥DZENIE NR 23/2001
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 30 listopada 2001 r.
uchylaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie okrelenia obszaru wyst¹pienia choroby zakanej zwierz¹t
- wcieklizny u nietoperza, obszaru zagro¿onego wyst¹pieniem tej choroby oraz sposobów oznakowania
tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowi¹zuj¹cych na tych obszarach.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych
zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752; z 2001 r.
Nr 29, poz. 320) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
Uchyla siê rozporz¹dzenie Nr 19/2001 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 listopada 2001 r. (Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 950) w sprawie okrelenia obszaru wyst¹pienia choroby zakanej zwierz¹t
- wcieklizny u nietoperza, obszaru zagro¿onego wyst¹pieniem tej choroby oraz sposobów oznakowania tych obszarów
oraz nakazów i zakazów obowi¹zuj¹cych na tych obszarach.
§ 2.
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie
województwa i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Stanis³aw Wzi¹tek

Poz. 1363
ROZPORZ¥DZENIE NR 24/2001
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie uchylenia rodków zapobiegaj¹cych przeniesieniu na obszar województwa zachodniopomorskiego
choroby zakanej zwierz¹t pryszczycy.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t,
badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752; z 2001 r. Nr 29,
poz. 320) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

.
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§ 1.

Uchyla siê w ca³oci rozporz¹dzenie porz¹dkowe Nr 1/2001 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2001 r.
w sprawie wprowadzenia rodków zapobiegaj¹cych przeniesieniu na obszar województwa zachodniopomorskiego choroby
zakanej zwierz¹t pryszczycy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 7, poz. 99).
§ 2.
Nadzór nad wykonaniem rozporz¹dzenia powierza siê Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii i Wojewódzkiemu
Inspektorowi Sanitarnemu.
§ 3.
1.

Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 4 grudnia 2001 r.

2.

Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu
do publicznej wiadomoci w rodkach masowego przekazu.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Stanis³aw Wzi¹tek

Poz. 1364
ZARZ¥DZENIE NR 433/2001
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Bêdzino.
Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971),
w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego stwierdzonym uchwa³¹ Nr XXXVI/243/2001 Rady Gminy Bêdzino z dnia
16 listopada 2001 r., w porozumieniu z Wojewódzkim Komisarzem Wyborczym w Szczecinie zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Bêdzino, w okrêgu wyborczym Nr 4, w którym wybiera siê
jednego radnego.

2.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 17 lutego 2002 r.
§ 2.

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§ 3.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Stanis³aw Wzi¹tek
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Poz. 1364
Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 433/2001
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 30 listopada 2001 r. (poz. 1364)

KALENDARZ WYBORCZY
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Poz. 1365

UCHWA£A NR XXXVI/231/01
Rady Gminy w Bêdzinie
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia ceny ¿yta dla potrzeb podatku rolnego na 2002 rok.
W zwi¹zku z komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r. w sprawie
redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów roku poprzedzaj¹cego rok podatkowy (M.P. Nr 34,
poz. 573) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, 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
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137,
poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875), po zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etowej - Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego powo³anym
w podstawie prawnej, z kwoty 37,19 z³ za 1 q na kwotê 33,00 z³ za 1 q. Obni¿ona kwota stanowi podstawê obliczenia
w 2002 r. podatku rolnego na obszarze Gminy Bêdzino.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 3.
1.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2002 r.

2.

Uchwa³a podlega ponadto umieszczeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Bêdzinie.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Henryk Broda

Poz. 1366
UCHWA£A NR XXXVI/232/01
Rady Gminy w Bêdzinie
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2002 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2 i art. 7a ust. 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 91, poz. 409,
Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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) oraz art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
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o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622;
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, 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), po zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etowej - Rada Gminy
w Bêdzinie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nieruchomoci na 2002 rok:
1)

od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci - 0,46 z³,

2)

od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza
lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale
mieszkalne oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej -15,55 z³,

3)

od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza
lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale
mieszkalne oraz czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, podmioty
gospodarcze bêd¹ce w likwidacji lub upad³oci p³ac¹ - 8,50 z³, Terminy upad³oci lub likwidacja oceniana bêdzie na
podstawie daty zg³oszenia do rejestru s¹dowego, lub do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w gminie.

4)

od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 7,84 z³,

5)

od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci - 5,10 z³,

6)

od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci, emeryci i rencici p³ac¹ - 2,85 z³,

7)

od budowli - 2% ich wartoci,

8)

od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi - 0,57 z³,

9)

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 - 0,04 z³ od 1 m2 powierzchni.
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.

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:


nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby owiatowe - wychowawcze, kultury, przeciwpo¿arowe oraz zajête
przez jednostki organizacyjne gminy.
§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 4.
1.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2002 r.

2.

Uchwa³a podlega ponadto umieszczeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Henryk Broda
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UCHWA£A NR XXXVI/233/01
Rady Gminy w Bêdzinie
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 10 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 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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) oraz art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622;
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, 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), po zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etowej Rada Gminy w Bêdzinie
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych na 2002 r. na terenie gminy Bêdzino:
1.

od autobusów oraz samochodów ciê¿arowych przystosowanych do przewozu osób o liczbie miejsc do siedzenia,
³¹cznie z miejscem kierowcy:
a) do 15 miejsc
360 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 15 miejsc i mniejszej ni¿ 30 miejsc
640 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.400 z³,

2.

od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
1) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:
a) wyprodukowanych do 1991 r. w³¹cznie, nie posiadaj¹cych katalizatora
b) wyprodukowanych do roku 1991 w³¹cznie, posiadaj¹cych katalizator
c) wyprodukowanych po roku 1991 i nie posiadaj¹cych katalizatora
d) wyprodukowanych po roku 1991, posiadaj¹cych katalizator
2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
a) wyprodukowanych do roku 1991 w³¹cznie, nie posiadaj¹cych katalizatora
b) wyprodukowanych do roku 1991 w³¹cznie posiadaj¹cych katalizator
c) wyprodukowanych po roku 1991 nie posiadaj¹cych katalizatora
d) wyprodukowanych po roku 1991 posiadaj¹cych katalizator
3) powy¿ej 9 ton
a) wyprodukowanych do roku 1991 w³¹cznie, nie posiadaj¹cych katalizatora
b) wyprodukowanych do roku 1991 w³¹cznie, posiadaj¹cych katalizator
c) wyprodukowanych po roku 1991 nie posiadaj¹cych katalizatora
d) wyprodukowanych po roku 1991 posiadaj¹cych katalizator

3.

od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wiêkszej ni¿ 12 ton:
1) posiadaj¹cych 2 osie jezdne oraz dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 14 ton
b) nie mniej ni¿ 14 ton i mniej ni¿ 18 ton
2) posiadaj¹cych 3 osie jezdne oraz dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) nie mniej ni¿ 15 ton i mniej ni¿ 19 ton
b) nie mniej ni¿ 19 ton i mniej ni¿ 23 tony
c) nie mniej ni¿ 23 tony i mniej ni¿ 26 ton

600
500
600
500

z³,
z³,
z³,
z³,

990
800
990
800

z³,
z³,
z³,
z³,

1.200 z³,
1.000 z³,
1.200 z³,
1.000 z³,

1.000 z³,
1.300 z³,
1.400 z³,
1.550 z³,
1.700 z³,
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posiadaj¹cych 4 osie jezdne oraz dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) nie mniej ni¿ 23 tony i mniej ni¿ 27 ton
b) nie mniej ni¿ 27 ton i mniej ni¿ 32 tony

1.800 z³,
2.124 z³,

4.

od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
1) o nacisku na siod³o ci¹gnika do poni¿ej 12 ton:
a) wyprodukowanych do roku 1991 w³¹cznie, nie posiadaj¹cych katalizatora
1.400 z³,
b) wyprodukowanych do roku 1991 w³¹cznie, posiadaj¹cych katalizator
1.200 z³,
c) wyprodukowanych po roku 1991, nie posiadaj¹cych katalizatora
1.400 z³,
d) wyprodukowanych po roku 1991, posiadaj¹cych katalizator
1.200 z³,

5.

od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdu (ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy + naczepa):
1) równej 12 ton do 40 ton w³¹cznie, posiadaj¹ce 2 osie jezdne oraz:
a) dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ zespo³u pojazdów nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 25 ton
500 z³,
b) dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ zespo³u pojazdów nie mniej ni¿ 25 ton 1 mniej ni¿ 31 ton
800 z³,
c) dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ zespo³u pojazdów nie mniej ni¿ 31 ton i mniej ni¿ 40 ton 1.678 z³,
2) równej 36 ton do 44 w³¹cznie, posiadaj¹cych 3 osie jezdne oraz:
a) dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ zespo³u pojazdów nie mniej ni¿ 36 ton i mniej ni¿ 40 ton 1.492 z³,
b) dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ zespo³u pojazdów nie mniej ni¿ 40 ton i mniej ni¿ 44 tony 2.207 z³,

6.

przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
1) wyprodukowanych do roku 1991 w³¹cznie
500 z³,
2) wyprodukowanych po roku 1991
600 z³,

7.

od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:
1) posiadaj¹cych 1 o jezdn¹ oraz dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ zespo³u pojazdów
nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 28 ton
600 z³,
2) posiadaj¹cych 2 osie jezdne oraz dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ zespo³u pojazdów:
a) nie mniej ni¿ 23 tony i mniej ni¿ 33 tony
736 z³,
b) nie mniej ni¿ 33 tony i mniej ni¿ 38 ton
1.400 z³,
c) nie mniej ni¿ 38 ton i mniej ni¿ 44 tony
1.472 z³,
3) posiadaj¹cych 3 osie jezdne oraz dopuszczaln¹ masê zespo³u pojazdów
nie mniej ni¿ 36 ton mniej ni¿ 44 tony
1.550 z³.
§ 2.

Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych samochody wykorzystywane do celów przeciwpo¿arowych.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 4.
1.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2002 r.

2.

Uchwa³a podlega ponadto umieszczeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Bêdzinie.

PRZEWODNICZ¥CY RADY
Henryk Broda
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Poz. 1368
UCHWA£A NR XXXVI/234/01
Rady Gminy w Bêdzinie
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 13 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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704;
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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) oraz art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, 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), po zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etowej - Rada Gminy w Bêdzinie uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
Obowi¹zuj¹  stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych - nastêpuj¹ce ustawowe zwolnienia
w podatku od posiadania psów, a mianowicie:
1)

z tytu³u posiadania psów, bêd¹cych pomoc¹ dla osób kalekich (niewidomych, g³uchoniemych, niedo³ê¿nych),

2)

od osób w wieku powy¿ej 70 lat, prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa,

3)

z tytu³u posiadania psów, utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na ka¿de gospodarstwo.
§ 2.

1.

Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ na terenie gminy stawkê podatku od posiadania psów, pobieranego od osób fizycznych,
w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od pierwszego i kolejnego psa posiadanego przez osobê, która nie ma tytu³u ustawowego do nie pobierania od
niej podatku od posiadania psów - 25 z³,
a) emeryci i rencici, prowadz¹cy samodzielne gospodarstwo domowe, op³acaj¹ stawkê ulgow¹ od jednego
psa w wysokoci - 15 z³,
b) emeryci i rencici, którzy zdali gospodarstwo rolne, nie p³ac¹ podatku od pierwszego psa, natomiast od
drugiego i kolejnego psa p³ac¹ - 25 z³,
2) od drugiego i kolejnego psa posiadanego przez osobê powy¿ej 70 lat, która prowadzi samodzielne gospodarstwo
domowe -15 z³,
3) od trzeciego i kolejnego psa utrzymywanego w celu pilnowania gospodarstwa rolnego - 30 z³.

2.

Podatek pobierany jest w po³owie stawek okrelonych w ust. 1, w przypadku wejcia w posiadanie psa w drugim
pó³roczu roku podatkowego.
§ 3.

1.

Podatek jest p³atny z góry, bez wezwania, w terminie do dnia 31 marca ka¿dego roku lub w terminie dwóch
tygodni od dnia wejcia w posiadanie psa.

2.

Poboru podatku na terenie wsi, dokonuj¹ so³tysi, mog¹ dokonywaæ równie¿ jednostki administruj¹ce budynki
wielomieszkaniowe.

3.

Za pobór podatku przys³uguje prowizja w wysokoci 10 % pobranej kwoty. Formy i terminy rozliczeñ z Urzêdem
Gminy ustali Wójt Gminy.
§ 4.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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§ 5.

Traci moc uchwa³a Nr XV/112/99 Rady Gminy Bêdzino z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek
podatku od posiadania psów.
§ 6.
1.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty opublikowania uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

2.

Uchwa³a podlega ponadto umieszczeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Henryk Broda

Poz. 1369
UCHWA£A NR XXXVII/373/01
Rady Miasta Bia³ogard
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, 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 Miasta Bia³ogard uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹ rocznie:
1)

od budynków mieszkalnych lub ich czêci
- od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

- 0,35 z³,

2)

od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych
na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz od czêci budynków
mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
- od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

- 12,60 z³,

od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
- od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

- 7,80 z³,

od pozosta³ych budynków lub ich czêci
- od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

- 4,20 z³,

5)

od budowli

- 2% ich wartoci

6)

od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza
lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi
- od 1 m2 powierzchni

- 0,42 z³,

3)

4)
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od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych
w rozumieniu przepisów ustaw z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.), wykorzystywanych na cele rolnicze
- od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
- od 1 ha powierzchni
c) pozosta³ych - od 1 m2 powierzchni

- 0,05 z³,
- 2,00 z³,
- 0,07 z³.

§ 2.
1.

Traci moc uchwa³a Nr III/10/98 Rady Miejskiej w Bia³ogardzie z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie podatku od
nieruchomoci zmieniona uchwa³ami Nr XIV/130/99 z dnia 10 grudnia 1999 r. i Nr XXVI/281/2000 z dnia
15 grudnia 2000 r.

2.

Zachowuj¹ moc zwolnienia od podatku od nieruchomoci na podstawie § 2 ust. 1 uchwa³y, o której mowa w ust. 1,
przez okres wymieniony w § 2 ust. 2 tej uchwa³y.
§ 3.

1.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i ma zastosowanie do podatku nale¿nego poczynaj¹c od roku
podatkowego 2002.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Andrzej Styczyñski

Poz. 1370
UCHWA£A NR XXXVII/374/01
Rady Miasta Bia³ogard
z dnia 23 listopada 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, 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 Miasta Bia³ogard uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale Nr III/11/98 Rady Miejskiej w Bia³ogardzie z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie podatku od posiadania
psów zmienionej uchwa³ami Nr XIV/131/99 z dnia 10 grudnia 1999 r. i Nr XXVI/278/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r.
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Stawka podatku od posiadania psów wynosi od jednego psa 26 z³ rocznie.,

2)

§ 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2.
1. Stawka podatku od posiadania psów, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3, od:
1) emerytów i rencistów,
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2)

2.

3.

osób pobieraj¹cych:
a) zasi³ek przedemerytalny i wiadczenie przedemerytalne,
b) rentê socjaln¹, zasi³ek sta³y, zasi³ek sta³y wyrównawczy i gwarantowany zasi³ek okresowy z pomocy
spo³ecznej
 wynosi po³owê wysokoci stawki okrelonej w § 1.
Stawka podatku w wysokoci okrelonej w ust. 1 ma zastosowanie, je¿eli osoby wymienione w ust. 1 prowadz¹
samodzielnie gospodarstwo domowe, a dochody z tych tytu³ów - z wyj¹tkiem osób wymienionych w ust. 1
pkt 2 lit. b - stanowi¹ jedyne ród³o utrzymania gospodarstwa domowego.
Stawka podatku w wysokoci okrelonej w ust. 1 ma zastosowanie tylko do jednego psa.
§ 2.

1.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i ma zastosowanie do podatku nale¿nego poczynaj¹c od roku
podatkowego 2002.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Andrzej Styczyñski

Poz. 1371
UCHWA£A NR XXXVII/375/01
Rady Miasta Bia³ogard
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, 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, 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 91, poz. 409,
Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Bia³ogard uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Stawki podatku od rodków transportowych wynosz¹ rocznie od:
1) samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
2) samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
3) ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania
³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 600 z³,
- 1 000 z³,
- 1 200 z³,
- 2 290 z³,

- 1 000 z³,
- 1 200 z³,

.
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c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania
³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
b) powy¿ej 36 ton
przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
przyczepy i naczepy, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
b) powy¿ej 36 ton
autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

Poz. 1371
- 1 400 z³,

- 1 770 z³,
- 2 290 z³,

- 1 200 z³,

- 1 400 z³,
- 1 770 z³,
- 700 z³,
- 1 330 z³.

Stawki podatku okrelone w ust. 1 pkt 2, 4 i 6 nie mog¹ byæ ni¿sze od kwot okrelonych w za³¹cznikach nr 1-3 do
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.)
z uwzglêdnieniem przeliczenia, o którym mowa w art. 12b tej ustawy; je¿eli stawki okrelone w ust. 1 pkt 2, 4 i 6
bêd¹ ni¿sze od stawek okrelonych w tych za³¹cznikach po ich przeliczeniu we wskazany sposób, stosuje siê
stawki minimalne na dany rok podatkowy okrelone w rozporz¹dzeniu ministra w³aciwego do spraw finansów
publicznych wydanego na podstawie art. 12b ust. 5 ustawy.
§ 2.

1.

Stawki podatku od rodków transportowych od pojazdów wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych wynosz¹
rocznie:
1) od pojazdów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1:
a) w lit. a
- 300 z³,
b) w lit. b
- 700 z³,
c) w lit. c
- 900 z³,
2) od pojazdów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 3:
a) w lit. a
- 700 z³,
b) w lit. b
- 900 z³,
c) w lit. c
- 1 100 z³,
3) od pojazdów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 5 - 900 z³,
4) od pojazdów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 7:
a) w lit. a
- 400 z³,
b) w lit. b
- 1 030 z³,

2.

Stawki podatku od rodków transportowych od pojazdów wyprodukowanych w latach 1998-1999 wynosz¹ rocznie:
1) od pojazdów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1:
a) w lit. a
- 400 z³,
b) w lit. b
- 800 z³,
c) w lit. c
- 1 000 z³,
2) od pojazdów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 3:
a) w lit. a
- 800 z³,
b) w lit. b
- 1 000 z³,
c) w lit. c
- 1 200 z³,
3) od pojazdów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 5 - 1 000 z³,
4) od pojazdów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 7:
a) w lit. a
- 500 z³,
b) w lit. b
- 1 130 z³.
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3.

Stawki podatku od rodków transportowych od pojazdów posiadaj¹cych sprawny katalizator spalin wynosz¹ rocznie:
1) od pojazdów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1:
a) w lit. a
- 450 z³,
b) w lit. b
- 950 z³,
c) w lit. c
- 1 150 z³,
2) od pojazdów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 3:
a) w lit. a
- 950 z³,
b) w lit. b
- 1 150 z³,
c) w lit. c
- 1 350 z³,
3) od pojazdów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 7:
a) w lit. a
- 650 z³,
b) w lit. b
- 1 280 z³.

4.

Je¿eli pojazd spe³nia jednoczenie warunek okrelony w ust. 1 lub 2 i warunek okrelony w ust. 3 zastosowanie
ma ni¿sza stawka podatku od rodków transportowych okrelona w tych postanowieniach.
§ 3.

Traci moc uchwa³a Nr XXVI/279/2000 Rady Miejskiej w Bia³ogardzie z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od
rodków transportowych.
§ 4.
1.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i ma zastosowanie do podatku nale¿nego poczynaj¹c od roku
podatkowego 2002.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Andrzej Styczyñski

Poz. 1372
UCHWA£A NR XXXVII/376/01
Rady Miasta Bia³ogard
z dnia 23 listopada 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, 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. a) 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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780,
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 Bia³ogard uchwala,
co nastêpuje:
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Poz. 1372

§ 1.
W uchwale Nr III/18/98 Rady Miejskiej w Bia³ogardzie z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie op³aty targowej zmienionej
uchwa³ami Nr XIV/132/99 z dnia 10 grudnia 1999 r., Nr XXII/227/2000 z dnia 29 wrzenia 2000 r. i Nr XXVI/280/2000
z dnia 15 grudnia 2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

w § 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Stawki op³aty targowej wynosz¹ dziennie:
1) przy dokonywaniu sprzeda¿y:
a)
byd³a, koni i trzody
 od sztuki przeznaczonej do sprzeda¿y
- 15 z³,
 nie wiêcej ni¿ górna granica stawki kwotowej okrelona przez Ministra Finansów,
b)
innych zwierz¹t rzenych - od sztuki przeznaczonej do sprzeda¿y
- 5 z³,
 nie wiêcej ni¿ górna granica stawki kwotowej okrelona przez Ministra Finansów,
c)
prosi¹t - niezale¿nie od iloci sztuk przeznaczonych do sprzeda¿y
- 15 z³,
d)
drobiu i innych zwierz¹t domowych sprzedawanych z kosza, rêki i klatki:
 za zajêcie stanowiska do 1m2
- 4 z³,
- 2 z³,
 za ka¿dy nastêpny rozpoczêty m2 powierzchni
2) przy dokonywaniu sprzeda¿y:
a)
z samochodu osobowego, innego pojazdu samochodowego, przyczepy
i naczepy o dopuszczalnej masie ca³kowitej do 3,5 t, wozu konnego:
 za zajêcie stanowiska ³¹cznie z pojazdem o powierzchni do 6 m2
- 17 z³,
2
 za ka¿dy nastêpny rozpoczêty m powierzchni
- 2 z³,
b)
z pojazdu samochodowego, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej
masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 t:
 za zajêcie stanowiska ³¹cznie z pojazdem o powierzchni do 8 m2
- 19 z³,
2
 za ka¿dy nastêpny rozpoczêty m powierzchni
- 2 z³,
c)
ze stoisk, stolików, z wyj¹tkiem okrelonych pod lit. e) i f), mat, namiotów:
- 4 z³,
 za pierwszy m2 powierzchni
 za ka¿dy nastêpny rozpoczêty m2 powierzchni
- 2 z³,
d)
z rêki, koszów, wiader, wózków w miejscach nieoznaczonych:
- 4 z³,
 za pierwszy m2 powierzchni
 za ka¿dy nastêpny rozpoczêty m2 powierzchni
- 2 z³,
e)
ze stoisk zadaszonych dwustronnie
- 8 z³,
f)
ze stolików betonowych
- 9 z³,
g)
ze stanowisk oznakowanych:
 za zajêcie stanowiska o wymiarach nieprzekraczaj¹cych 3m x 2m
- 16 z³,
 za ka¿dy nastêpny rozpoczêty m2 powierzchni
- 2 z³,
3) przy dokonywaniu sprzeda¿y na gie³dzie od:
a)
samochodu ciê¿arowego, przyczepy, naczepy, ci¹gnika rolniczego
i maszyny rolniczej
- 21 z³,
b)
samochodu osobowego
- 18 z³,
c)
motocykla
- 12 z³,
d)
motoroweru i roweru
- 6 z³.,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Op³atê targow¹ wed³ug stawek okrelonych dla sprzeda¿y z pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy
lub wozu konnego (ust. 1 pkt 2 lit. a i b) pobiera siê przy sprzeda¿y ze stoisk, stolików, mat, z rêki,
koszów, wiader, wózków oraz stoisk zadaszonych i namiotów (ust. 1 pkt 2 lit. c - f, gdzie wy³o¿ona jest
tylko czêæ towaru przeznaczonego do sprzeda¿y a pozosta³y towar przeznaczony do sprzeda¿y znajduje
siê na pojedzie samochodowym, przyczepie, naczepie lub wozie konnym znajduj¹cym siê na targowisku;
je¿eli przy sprzeda¿y ze stoisk, stolików, mat, w namiotach op³ata ustalona wed³ug zasad okrelonych
w ust. 1 pkt 2 lit. c jest wy¿sza od op³aty okrelonej w ust. 1 pkt 2 lit. a i b pobiera siê jedn¹ - wy¿sz¹
op³atê.,

2)

w § 4 w ust. 2 wyrazy w okresie do dnia 31 grudnia 2001 r. skrela siê.
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§ 2.

1.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Andrzej Styczyñski

Poz. 1373
UCHWA£A NR XXXII/283/01
Rady Miejskiej w Bia³ym Borze
z dnia 17 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, 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. 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 91, poz. 409,
Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Miejska po wys³uchaniu opinii Komisji Rady
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w nastêpnych wysokociach:
1)

od 1 m2 budynków mieszkalnych lub ich czêci powierzchni u¿ytkowej

2)

od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena oraz od czêci budynków mieszkalnych
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
a) na której prowadzona jest dzia³alnoæ handlowa, produkcyjna i us³ugowa
b) na której prowadzona jest dzia³alnoæ turystyczna

3)

od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
a) stawka podstawowa
b) dla by³ych rolników emerytów i rencistów od siedlisk porolniczych oraz siedlisk
popegeerowskich z wyj¹tkiem warsztatów i gara¿y

0,40 z³,

12,00, z³,
10,00, z³,
4,30 z³,
2,83 z³,

4)

od budowli lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena

- 2 % wartoci

5)

od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej
lub ciep³a, linii elektroenergetycznych, przemys³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów
i przewodów sieci rozdzielczej, gazów, ciep³a, paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych
do odprowadzania i oczyszczania cieków

- 2 %wartoci

6)

od 1 m2 powierzchni domków letniskowych i rekreacyjnych dla osób nie prowadz¹cych
dzia³alnoci gospodarczej

5,62 z³,
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od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza
lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi
a) na których prowadzona jest dzia³alnoæ handlowa, produkcyjna lub us³ugowa
b) na których prowadzona jest dzia³alnoæ turystyczna

0,45 z³,
0,30 z³,

8)

od 1 m2 gruntów rolnych nie zwi¹zanych z gospodarstwem rolnym wykorzystywanych
na cele rolnicze

0,03 z³,

9)

od 1 m pozosta³ych gruntów

0,07 z³,

2

10) grunty pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha

3,28 z³,

11) od 1 m2 powierzchni budynków lub ich czêci zwi¹zanych z obrotem kwalifikowanym
materia³em siewnym

4,20 z³.

§ 2.
Zwalnia siê od podatku powierzchniê u¿ytkow¹ powy¿ej 100 m2 budynków lub ich czêci okrelonych w § 1 pkt 3 lit. b.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XXI/190/2000 Rady Miejskiej w Bia³ym Borze.
§ 5.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2002.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Barbara Purol

Poz. 1374
UCHWA£A NR XXXII/284/01
Rady Miejskiej w Bia³ym Borze
z dnia 17 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek op³aty targowej i sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, 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. 15 i 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 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Miejska po wys³uchaniu opinii Komisji Rady uchwala,
co nastêpuje:
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§ 1.

Ustaliæ dzienn¹ stawkê op³aty targowej pobieranej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y na terenie miasta i gminy:


przy sprzeda¿y z wozu konnego, samochodu osobowego

20,00 z³,



przy sprzeda¿y z samochodu ciê¿arowego (¿uka, nysy, przyczep, itp.)

20,00 z³,



przy sprzeda¿y obnonej i z drobnych pojazdów

5,00 z³.
§ 2.

Op³ata targowa pobierana jest przez gminny zak³ad bud¿etowy - Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Rozliczenie nastêpowaæ bêdzie do 5 tego dnia nastêpnego miesi¹ca.
§ 3.
Za pobór op³aty targowej inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 50 % zainkasowanej op³aty.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ego Boru.
§ 5.
Traci moc uchwa³a Nr XXI/192/2000 Rady Miejskiej w Bia³ym Borze z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie wysokoci
stawek op³aty targowej i sposobu jej poboru.
§ 6.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Barbara Purol

Poz. 1375
UCHWA£A NR XXXII/285/01
Rady Miejskiej w Bia³ym Borze
z dnia 17 listopada 2001 r.
w sprawie op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, 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. 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 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Miejska po wys³uchaniu opinii Komisji Rady uchwala,
co nastêpuje:
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§ 1.

Wprowadza siê op³atê administracyjn¹:
1)

za sporz¹dzenie protoko³u przez Przewodnicz¹cego Zarz¹du lub Sekretarza Gminy zwieraj¹cego ostatni¹ wolê
spadkodawcy (testament) w wysokoci:
 za sporz¹dzenie protoko³u w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy
53,00 z³,
 za sporz¹dzenie protoko³u poza siedzib¹ Urzêdu Miasta i Gminy
100,00 z³,

2)

za sporz¹dzenie wyrysu i wypisu z opracowañ planów zagospodarowania przestrzennego

35,00 z³.

§ 2.
Op³ata wp³acana jest na konto dochodów gminy przed dokonaniem czynnoci urzêdowych.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ego Boru.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XXI/193/2000 Rady Miejskiej z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie op³aty administracyjnej za
czynnoci urzêdowe.
§ 5.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Barbara Purol

Poz. 1376
UCHWA£A NR XXXII/286/01
Rady Miejskiej w Bia³ym Borze
z dnia 17 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów w roku 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, 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 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Miejska po wys³uchaniu opinii Komisji Rady uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów pobieranego na obszarze miasta i gminy od osób fizycznych posiadaj¹cych
psy w wysokoci 20,00 z³otych od ka¿dego psa.
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§ 2.

Podatku od posiadania psów nie pobiera siê zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy miêdzy innymi z tytu³u:
1)

posiadania psów bêd¹cych pomoc¹ dla osób kalekich (niewidomych, g³uchoniemych, niedo³ê¿nych),

3)

od osób w wieku powy¿ej 70 lat prowadz¹cych samodzielne gospodarstwo domowe - od jednego psa,

4)

z tytu³u posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych po dwa na ka¿de gospodarstwo.
§ 3.

Obni¿a siê o 50 % stawkê wymienion¹ w § 1 od jednego psa dla emerytów i rencistów w wieku do 70 lat prowadz¹cych
samodzielne gospodarstwo domowe w budynkach wolnostoj¹cych.
§ 4.
1.

Podatek p³atny jest z góry bez wezwania do 31 maja 2002 r. lub w terminie 14 dni od dnia wejcia w posiadanie
psa.

2.

Poboru podatku na terenie miasta dokonuje zak³ad bud¿etowy gminy - Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Bia³ym Borze natomiast na terenie wsi - so³tysi.

3.

Za pobór podatku przys³uguje prowizja w wysokoci 50 % zainkasowanej kwoty podatku.
§ 5.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ego Boru.
§ 6.
Traci moc uchwa³a Nr XXI/194/2000 Rady Miejskiej w Bia³ym Borze z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie podatku od
posiadania psów.
§ 7.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Barbara Purol

Poz. 1377
UCHWA£A NR XXXII/287/01
Rady Miejskiej w Bia³ym Borze
z dnia 17 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu 1 kwintala ¿yta przyjmowanego jako podstawê obliczenia podatku rolnego
na obszarze gminy Bia³y Bór na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
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 94, poz. 431; z 1994 r.
Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681;
z 2001 r. Nr 81, poz. 875) uchwala siê, co nastêpuje:
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§ 1.

Ustala siê cenê skupu ¿yta przyjmowan¹ jako podstawê obliczania podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Bia³y Bór
na rok 2002 r. w kwocie 29,00 z³ za 1 q.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ego Boru.
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Barbara Purol

Poz. 1378
UCHWA£A NR XXVIII/224/01
Rady Gminy w Bielicach
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia op³aty targowej.
Na podstawie art. 15 ust. 1 i 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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704;
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy w Bielicach uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Okrela siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej w kwocie 20,-z³.

2.

Op³atê targow¹ nale¿y uiszczaæ przed rozpoczêciem sprzeda¿y w kasie Urzêdu Gminy lub u so³tysa.

3.

Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w formie inkasa i wyznacza siê inkasentów op³aty targowej poprzez powierzenie
funkcji inkasenta w³aciwemu miejscowo so³tysowi.

4.

So³tysowi przys³uguje wynagrodzenie za pobieranie op³aty targowej w wysokoci 40% od zainkasowanej kwoty.
§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Bielice.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Nr XIII/95/99 Rady Gminy w Bielicach z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie okrelenia op³aty targowej
zmieniona uchwa³¹ Nr XXII/172/2000 Rady Gminy w Bielicach z dnia 29 grudnia 2000 r.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Andrzej Wi¹cek
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Poz. 1379

UCHWA£A NR XXVIII/225/01
Rady Gminy w Bielicach
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 i 19 ust. 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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704;
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy w Bielicach uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Okrela siê nastêpuj¹ce wysokoci op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie
skarbowej:
1)

za sporz¹dzenie protoko³u z owiadczenia ostatniej woli przed Przewodnicz¹cym Zarz¹du w urzêdzie gminy - 15,-z³,

2)

za sporz¹dzenie protoko³u z owiadczenia ostatniej woli przed Przewodnicz¹cym poza urzêdem gminy - 65,-z³,

3)

za wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy - 35,-z³,

4)

za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy - 40,-z³.
§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Bielice.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Nr XXII/171/2000 Rady Gminy w Bielicach z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia op³aty
administracyjnej.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Andrzej Wi¹cek

Poz. 1380
UCHWA£A NR XXVIII/226/01
Rady Gminy w Bielicach
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów.
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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704;
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z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy w Bielicach uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w wysokoci 25 z³ od jednego psa.
§ 2.
1.

Zwalnia siê z podatku osoby zatrudnione w charakterze stró¿a (dozorcy nocnego itp.) z tytu³u posiadania dwóch
psów.

2.

Zwalnia siê z podatku osoby samotnie zamieszkuj¹ce z tytu³u posiadania jednego psa.
§ 3.

1.

Podatek p³atny jest bez wezwania do dnia 15 maja ka¿dego roku, w którym powsta³ obowi¹zek podatkowy, w kasie
Urzêdu Gminy lub u so³tysa jednorazowo.

2.

Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ po dniu 30 czerwca danego roku, podatek wynosi 50% stawki wymienionej
w § 1 i p³atny jest bez wezwania do koñca roku.

3.

Za pobór podatku od posiadania psów inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 10% zainkasowanej
kwoty.
§ 4.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Bielice.
§ 5.
Traci moc uchwa³a Nr XXII/170/2000 Rady Gminy w Bielicach z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawki
podatku od posiadania psów.
§ 6.
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Andrzej Wi¹cek

Poz. 1381
UCHWA£A NR XXVIII/227/01
Rady Gminy w Bielicach
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej do obliczenia 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, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108,
poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875) Rada Gminy w Bielicach uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
redni¹ cen¹ skupu ¿yta og³oszon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r. obni¿a siê z kwoty
37,19 z³ za 1 q do kwoty 30 z³ za 1 q.
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§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Gminy Bielice.
§ 3.
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Andrzej Wi¹cek

Poz. 1382
UCHWA£A NR XXVIII/228/01
Rady Gminy w Bielicach
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek rocznych podatku od nieruchomoci.
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 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy w Bielicach uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
1)

od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci

0,45 z³,

2)

od 1 m powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków
lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale
mieszkalne oraz czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej

3)

od 1 m powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym

7,45 z³,

4)

od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci

5,34 z³,

5)

od budowli - 2% ich wartoci, okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2
oraz ust. 4-6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,

6)

od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ rolnicza i lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi

0,57 z³,

7)

od 1 m2 powierzchni u¿ytków rolnych nie wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw
rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 91, poz. 409 z pón. zm.) wykorzystywanych
na cele rolnicze

0,05 z³,

8)

od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych

3,12 z³,

9)

od 1 m2 powierzchni gruntów pozosta³ych

0,08 z³.

2

15,99 z³,

2
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§ 2.

Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1)

nieruchomoci lub ich czêci zajête przez stowarzyszenia zrzeszaj¹ce producentów rolnych,

2)

podatników podatku rolnego od budynków mieszkalnych lub ich czêci (§ 1 pkt 1),

3)

emerytów i rencistów od pozosta³ych budynków (§ 1 pkt 4) z wyj¹tkiem budynków, w których prowadzona jest
dzia³alnoæ gospodarcza, budynków wynajêtych innym osobom oraz za wyj¹tkiem gara¿y,

4)

nieruchomoci bêd¹ce w zarz¹dzie gminy.
§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Gminy Bielice.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XXII/168/2000 Rady Gminy w Bielicach z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek rocznych podatku od nieruchomoci zmieniona uchwa³¹ Nr XXIII/195/01 Rady Gminy w Bielicach z dnia
27 lutego 2001 r.
§ 5.
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Andrzej Wi¹cek

Poz. 1383
UCHWA£A NR XXVIII/229/01
Rady Gminy w Bielicach
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek rocznych podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 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 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy w Bielicach uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Okrela siê wysokoæ stawek rocznych podatku od rodków transportowych w brzmieniu okrelonym w za³¹cznikach
nr 1  7 do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych rodki transportowe bêd¹ce w posiadaniu Urzêdu Gminy.
§ 3.
Traci moc uchwa³a XXVII/216/01 Rady Gminy w Bielicach z dnia 28 wrzenia 2001 r. w sprawie okrelenia stawek
rocznych podatku od rodków transportowych.
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§ 4.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Bielice.
§ 5.
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach
og³oszeñ i wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Andrzej Wi¹cek

Za³¹czniki do uchwa³y Nr XXVIII/229/01
Rady Gminy w Bielicach
z dnia 22 listopada 2001 r. (poz. 1383)

Za³¹cznik nr 1

Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
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Poz. 1383
Za³¹cznik nr 2

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

Za³¹cznik nr 3

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:
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Poz. 1383
Za³¹cznik nr 4

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:

Za³¹cznik nr 5

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ od 7,0 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego:
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Za³¹cznik nr 6

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

Za³¹cznik nr 7

Stawki podatku dla autobusów w zale¿noci od iloci miejsc do siedzenia:
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Poz. 1384

UCHWA£A NR XXXIX/196/2001
Rady Gminy w Boleszkowicach
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie stawki dziennej op³aty targowej na rok 2002, terminu p³atnoci oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie 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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy w Boleszkowicach uchwa³a, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Wyznacza siê miejsce targowe na terenie gminy Boleszkowice:
 w miejscowoci Boleszkowice na dzia³ce o nr 1358, o powierzchni 400 m2,
 w miejscowoci Namylin na dzia³ce nr 160.

2.

Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej na rok 2002 w wysokoci 10 z³.
§ 2.

Zwalnia siê z op³aty, o której mowa w § 1 drobnych producentów rolnych, sprzedaj¹cych w³asne produkty pochodz¹ce
z dzia³ek przydomowych oraz ogrodów z terenu gminy Boleszkowice.
§ 3.
Op³ata targowa pobierana jest przez inkasenta wyznaczonego przez Wójta Gminy. Poboru op³aty dokonuje siê bezporednio
na targowisku. Dowodem uiszczenia op³aty jest pokwitowanie urzêdowe wydane przez inkasenta, któremu ustala siê
30 % prowizji od pobranej op³aty.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w Boleszkowicach.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jerzy Kretkowski

Poz. 1385
UCHWA£A NR XXXIX/197/2001
Rady Gminy w Boleszkowicach
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
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poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, 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 i 20 ustawy z dnia 12 stycznia 19991 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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy w Boleszkowicach uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci na terenie gminy Boleszkowice na 2002 rok:
1)

od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,37 z³ dla emerytów i rencistów
prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwo domowe, samodzielnie zamieszkuj¹cych, których jedynym ród³em
utrzymania jest renta lub emerytura rolnicza 0,25 z³,

2)

od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lun ich czêci zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub
lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne
oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 14 z³,

3)

od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 7,53 z³,

4)

od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci 2,81 z³. Zwalnia siê z podatku emerytów
i rencistów prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwo domowe, samodzielnie zamieszkuj¹cych, których jedynym
ród³em utrzymania jest renta lub emerytura rolnicza.

5)

od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przemys³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, paliw i wody,
od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków 2%,

6)

od pozosta³ych budowli 2%,

7)

od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi 0,53 z³,

8)

od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy
o podatkach rolnych, wykorzystywanych na cele rolnicze 0,04 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne 3,28 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych 0,06 z³ od 1 m2 powierzchni.
§ 2.

Poza zwolnieniami przewidzianymi w ustawie zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:


przedszkola, ochotnicze stra¿e po¿arne, biblioteki, Gminny Orodek Kultury oraz wietlice wiejskie z wyj¹tkiem
pomieszczeñ wykorzystywanych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, budowle s³u¿¹ce do odprowadzania
i oczyszczania cieków.
§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w Boleszkowicach.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jerzy Kretkowski
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Poz. 1386

UCHWA£A NR XXXIX/198/2001
Rady Gminy w Boleszkowicach
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta jako podstawy do obliczenia 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, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108,
poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875) oraz Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia
12 padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r.
(M.P. Nr 35, poz. 573) Rada Gminy w Boleszkowicach uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Obni¿a siê cenê skupu ¿yta og³oszon¹ przez GUS za pierwsze trzy kwarta³y 2001 r. z kwoty 37,19 z³otych za 1 q,
o kwotê 9,19 z³otych.
§ 2.
Po zastosowaniu obni¿ki o kwotê, o której mowa w § 1 cena ¿yta w wysokoci 28 z³otych za 1 q stanowi podstawê
obliczenia podatku rolnego na rok 2002 na obszarze gminy Boleszkowice.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w Boleszkowicach.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jerzy Kretkowski

Poz. 1387
UCHWA£A NR XXXIX/199/2001
Rady Gminy w Boleszkowicach
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, 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 ustawy z dnia 12 stycznia 19991 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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy w Boleszkowicach uchwala, co nastêpuje:
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§ 1.

Ustala siê stawki od rodków transportowych na 2002 r. od nastêpuj¹cych pojazdów, w wysokociach:
1.

Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 i poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 do 5,5 tony w³¹cznie
b) od 5,5 do 9 ton w³¹cznie
c) powy¿ej 9 ton

2.

Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu 12 ton i wy¿ej:
a) dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne:
 12 ton mniej ni¿ 15 ton
 15 ton mniej ni¿ 18 ton
b) dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia
 12 ton mniej ni¿ 15 ton
 15 ton mniej ni¿ 18 ton
c) trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne
 15 ton mniej ni¿ 21 ton
 21 ton mniej ni¿ 26 ton
d) trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia
 15 ton mniej ni¿ 21 ton
 21 ton mniej ni¿ 26 ton
e) cztery osie jezdne i wiêcej z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne
 23 tony mniej ni¿ 29 ton
 29 ton mniej ni¿ 32 tony
f) cztery osie jezdne i wiêcej z innym systemem zawieszenia
 23 tony mniej ni¿ 29 ton
 29 ton mniej ni¿ 32 tony

3.

Ci¹gniki siod³owe i balastowe do u¿ywania z przyczep¹ lub naczep¹ o masie ca³kowitej
zespo³u równej 3,5 i poni¿ej 12 ton

4.

Ci¹gniki siod³owe i balastowe do u¿ywania z przyczep¹ lub naczep¹ o masie ca³kowitej
zespo³u równej lub wy¿szej 12 ton:
a) dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne
 12 ton mniej ni¿ 31 ton
 31 ton mniej ni¿ 40 ton
b) dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia
 12 ton mniej ni¿ 31 ton
 31 ton mniej ni¿ 40 ton
c) trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne
 36 ton mniej ni¿ 40 ton
 40 ton mniej ni¿ 44 ton
d) trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia
 36 ton mniej ni¿ 40 ton
 40 ton mniej ni¿ 44 ton

5.

6.

600 z³,
700 z³,
900 z³.

1.300 z³,
1.400 z³,
1.300 z³,
1.400 z³,
1.300 z³,
1.400 z³,
1.300 z³,
1.400 z³,
1.450 z³,
1.500 z³,
1.450 z³,
2.150 z³.
1.300 z³.

1.500 z³,
1.600 z³,
1.500 z³,
1.700 z³,
1.600 z³,
1.600 z³,
1.600 z³,
2.250 z³.

Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê od 7 i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatników podatku rolnego

500 z³.

Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatników podatku rolnego:
a) jedna o jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne
 12 ton mniej ni¿ 25 ton
 25 ton mniej ni¿ 28 ton

500 z³,
700 z³,
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jedna o jezdna z innym systemem zawieszenia
 12 ton mniej ni¿ 25 ton
 25 ton mniej ni¿ 28 ton
dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne
 23 tony mniej ni¿ 33 tony
 33 ton mniej ni¿ 38 ton
 38 ton mniej ni¿ 44 tony
dwie osie z innym systemem zawieszenia
 23 ton mniej ni¿ 33 ton
 33 ton mniej ni¿ 38 ton
 38 ton mniej ni¿ 44 ton
trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne
 36 ton mniej ni¿ 38 ton
 38 ton mniej ni¿44 ton
trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia
 36 ton mniej ni¿ 38 ton
 38 ton mniej ni¿ 44 ton

Od autobusu
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿ej ni¿ 30 miejsc

500 z³,
700 z³,
700 z³,
800 z³,
1.000 z³,
750 z³,
1.200 z³,
1.500 z³,
850 z³,
900 z³,
850 z³,
1.200 z³,
1.300 z³,
1.500 z³.

§ 2.
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych poza zwolnieniami ustawowymi pojazdy bêd¹ce w³asnoci¹ gminy
lub na stanie gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w Boleszkowicach.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jerzy Kretkowski

Poz. 1388
UCHWA£A NR XXXIX/200/2001
Rady Gminy w Boleszkowicach
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek oraz zasad ustalenia i poboru podatku od posiadania psów na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, 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 i 20 ustawy z dnia 12 stycznia 19991 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;
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z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704;
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy w Boleszkowicach uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od posiadania psów na terenie gminy Boleszkowice w 2002 r.:
1)

od pierwszego psa

20 z³,

2)

od ka¿dego nastêpnego

25 z³.
§ 2.

Poza zwolnieniami okrelonymi w ustawie, wprowadza siê na terenie gminy ulgê w podatku dla emerytów i rencistów
prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwo domowe, którzy podatki wymienione w § 1 pkt 1 op³acaj¹ w wysokoci
50%. Od nastêpnych op³acaj¹ podatek w wysokoci ustalonej w § 1 pkt 2.
§ 3.
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminach:
1)

do dnia 31 marca roku podatkowego,

2)

w ci¹gu 2 tygodni od dnia wejcia w posiadanie psa w wysokoci proporcjonalnej do liczby miesiêcy w roku
podatkowym.
§ 4.

1.

Poboru podatku dokonuje Urz¹d Gminy i so³tysi w poszczególnych so³ectwach.

2.

Ustala siê 5% prowizji dla so³tysów - inkasentów od pobranych kwot podatku.
§ 5.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w Boleszkowicach.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jerzy Kretkowski

Poz. 1389
UCHWA£A NR XXIX/164/2001
Rady Gminy Brze¿no
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej dla potrzeb podatku rolnego w 2002 r. na terenie
gminy Brze¿no.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622;
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, 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. 6 ust. 3 ustawy z dnia
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15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91,
poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta przyjmowan¹ jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2002 r. z 37,19 z³ za 1 q
do 33 z³ za 1 q.
§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr XX/114/2000 Rady Gminy Brze¿no z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie udzielenia ulg w podatku
rolnym.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 4.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie od
1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Józef Makowski

Poz. 1390
UCHWA£A NR XXIX/165/2001
Rady Gminy Brze¿no
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie op³aty prolongacyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622;
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, 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. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pon. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Wprowadza siê op³atê prolongacyjn¹ z tytu³u roz³o¿enia na raty lub odroczenia terminu p³atnoci podatków stanowi¹cych
dochód bud¿etu gminy.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Józef Makowski
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Poz. 1391

UCHWA£A NR XL/419/2001
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia ceny ¿yta do obliczenia podatku rolnego na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, 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 94,
poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r.
Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875) Rada miejska w Chojnie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W oparciu o redni¹ krajow¹ cenê skupu ¿yta opublikowan¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego
z dnia 12 padziernika 2001 r. przyjmuje siê stawkê 32,00 z³ za q ¿yta jako podstawê do naliczenia podatku rolnego na
rok 2002.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Chojnie.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXVIII/309/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia ceny
¿yta do podatku rolnego na rok 2001.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Kazimierz Kostañski

Poz. 1392
UCHWA£A NR XL/420/2001
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych na 2002 rok.
Na podstawie art. i 8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, 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, 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;
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z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704;
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Miejska w Chojnie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w wysokoci:
1)

od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

- 550,00 z³,
- 750,00 z³,
- 1.200,00 z³,

2)

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

3)

od ci¹gników siod³owych i balastowych, przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
- 1.380,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony i poni¿ej 12 ton
- 1.400,00 z³,
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4)

od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kow. zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

5)

od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton w³¹cznie
- 600,00 z³,
b) powy¿ej 10 ton i poni¿ej 12 ton
- 650,00 z³,

6)

od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego
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od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

- 1.100,00 z³,
- 1.400,00 z³.
§ 2.

Stawki podatku okrelone w pkt 1,3,5 i 7 obni¿a siê o 30,-z³ dla pojazdów wyprodukowanych w 1997 r. i latach
nastêpnych oraz o kwotê 20,-z³ je¿eli rodek transportu posiada katalizator spalin.
§ 3.
Podatek od rodków transportowych nale¿y uiszczaæ w kasie Urzêdu Miejskiego lub na konto Urzêdu: BS Chojna
93700007-36000-1-005-00-00000664-001.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/307/00 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 grudnia 2000 r.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Chojnie.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Kazimierz Kostañski

Poz. 1393
UCHWA£A NR XL/421/2001
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów oraz terminów i sposobu poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, 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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Miejska w Chojnie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów na terenie gminy i miasta Chojna w wysokoci 16,00 z³ od
ka¿dego psa.
§ 2.
Posiadacze psów s¹ zobowi¹zani bez wezwania uiciæ nale¿ny podatek do dnia 30 czerwca roku, w którym powsta³
obowi¹zek podatkowy. Je¿eli taki obowi¹zek powsta³ w drugiej po³owie roku podatek p³atny jest w wysokoci 50%
w terminie 14 dni od powstania obowi¹zku.
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§ 3.

1.

Zarz¹dza siê pobór podatku w drodze inkasa od podatników mieszkaj¹cych na terenie so³ectw przez so³tysów, a na
terenie miasta przez Urz¹d Miejski.

2.

Podatnicy zamieszkali na terenie miasta s¹ zobowi¹zani uiciæ podatek w kasie Urzêdu Miejskiego w Chojnie.

3.

Ustala siê wynagrodzenie dla inkasentów jako prowizjê w wysokoci 10% pobranej kwoty podatku z wy³¹czeniem
Urzêdu Miejskiego w Chojnie, któremu wynagrodzenie nie przys³uguje.

4.

Pobrany podatek za posiadanie psa inkasenci wp³acaj¹ w Banku Spó³dzielczym w Chojnie na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnie Nr 93700007-36000-1-005-00-00000664-001.
§ 4.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Chojnie.
§ 5.
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/308/01 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od posiadania psów oraz terminów i sposobu poboru.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Kazimierz Kostañski

Poz. 1394
UCHWA£A NR XL/422/2001
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, 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 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 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Miejska w Chojnie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê roczne stawki w wysokoci:
1)

od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci

2)

od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza
lub lena, a tak¿e od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej

0,40 z³,

14,80 z³,
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od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci
z tym, ¿e:
 od 1 m kw. budynków letniskowych
 od 1 m kw. budynków gospodarczych osób fizycznych z wy³¹czeniem gara¿y

5,62 z³,
2,82 z³,

od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym

7,00 z³,

5)

od wartoci budowli

2 %,

6)

od 1 m kw. powierzchni gruntów:
 zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
 pozosta³ych

0,56 z³,
0,05 z³,

7)

od 1 m kw. powierzchni u¿ytków rolnych nie wchodz¹cych w sk³ad
gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym
wykorzystywanych na cele rolnicze

0,03 z³,

od 1 ha gruntów pod jeziorami, a tak¿e gruntów zajêtych pod zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

3,28 z³.

4)

8)

4,60 z³,

§ 2.
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki lub ich czêci i grunty wykorzystywane wy³¹cznie na:
a)

cele pomocy spo³ecznej np.: domy pomocy spo³ecznej,

b)

cele kulturalne np.: wietlice, kluby, biblioteki, samorz¹dowe placówki kultury fizycznej,

c)

cele owiatowe - wychowawcze np.: szko³y podstawowe, gimnazjum, przedszkola.
§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Chojnie.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/310/01 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomoci.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Kazimierz Kostañski

Poz. 1395
UCHWA£A NR XXXIII/343/2001
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek w podatku od nieruchomoci.
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, 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 91, poz. 409, Nr 149,
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poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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) oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci na terenie Gminy, z tym ¿e podatek ten wynosi rocznie:
1)

od budynków mieszkalnych lub ich czêci:
a) na terenie miasta
b) na terenie wiejskim

2)

od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena,
z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz
od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
- 16,00 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,

3)

od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym
- 7,75 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,

4)

od pozosta³ych budynków lub ich czêci

- 5,40 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,

5)

od budowli

- 2 % ich wartoci,

6)

od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
z budynkami mieszkalnymi
- 0,58 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 pón. zm.) wykorzystywanych na cele rolnicze
- 0,03 od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
wodnych
- 3,28 od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych
- 0,08 od 1 m2 powierzchni.

- 0,46 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
- 0,43 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,

§ 2.
Poza zwolnieniami okrelonymi w ustawie zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1)

budynki gospodarcze rencistów i emerytów otrzymuj¹cych rentê lub emeryturê z ubezpieczenia spo³ecznego
rolników, nie wykorzystuj¹cych tych budynków do prowadzenia:
a) gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
b) dzia³ów specjalnych produkcji rolnej,
c) dzia³alnoci lenej,
d) dzia³alnoci gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo dzia³alnoci
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z pón. zm.),

2)

nieruchomoci jednostek organizacyjnych Gminy i mienie Gminy, które nie zosta³o oddane w u¿ytkowanie
posiadaczom zale¿nym na podstawie odpowiedniej umowy w rozumieniu przepisów art. 336 kodeksu cywilnego.
§ 3.

Traci moc uchwa³a Nr XXI/243/2000 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek
i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zenon £akos
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Poz. 1396
UCHWA£A NR XXXIII/344/2001
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci i wysokoci stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i 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 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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) oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej na targowiskach po³o¿onych na terenie Gminy:
1) od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej
dokonuj¹cych sprzeda¿y:
a) art. przemys³owych o wysokiej wartoci (za stoisko)
19,20 z³,
b) w kioskach sta³ych zamykanych
3,30 z³/m2,
c) na straganach, w namiotach (bez wzglêdu na bran¿ê)
2,40 z³/m2,
d) na zadaszonych sto³ach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy
5,60 z³/m2,
e) pieczywa i ciasta cukierniczego (za stoisko)
8,60 z³,
f) ze stolika, ze skrzynki, z przyczepy, z samochodu, z maty oraz zajêtych powierzchni
przed zadaszonymi sto³ami, stanowi¹cymi w³asnoæ Gminy itp. (w tym równie¿
na targowisku rolniczym)
1,60 z³/m2,
g) ze stoisk handlowych w halach targowych
1,30 z³/m2,
h) w punktach us³ugowych
1,60 z³/m2,
2) od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci
prawnej, których dzia³alnoæ nie zosta³a zg³oszona do ewidencji
dzia³alnoci gospodarczej, dokonuj¹cych sprzeda¿y:
a) na sto³ach zadaszonych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy
12,80 z³/mb,
b) w pozosta³ych punktach i miejscach handlowych
7,20 z³/m2.

2.

Zwalnia siê z op³aty targowej hodowców dokonuj¹cych sprzeda¿y trzody chlewnej i byd³a.
§ 2.

1.

Op³atê targow¹ na terenie miasta Choszczna pobiera pracownik Urzêdu Miejskiego w Choszcznie.

2.

Na terenach wiejskich op³atê targow¹ pobieraj¹ so³tysi, którzy bêd¹ wynagradzani w wysokoci 10%
zainkasowanych kwot.
§ 3.

1.

Na targowiskach i innych wyznaczonych miejscach mog¹ byæ organizowane ró¿nego rodzaju gie³dy np.:
samochodowe, warzywno - owocowe itp., których organizacj¹ zajmuje siê osoba o której mowa w § 2 ust. 1.

2.

Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od osób i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1
pkt 1 i 2, dokonuj¹cych sprzeda¿y:
1) pojazdów silnikowych
10,20 z³ za pojazd,
2) ze stoisk handlowych
10,20 z³ za stoisko.
§ 4.

Traci moc uchwa³a Nr XXI/244/2000 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoci
op³aty targowej.
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§ 5.

Wykonania uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zenon £akos

Poz. 1397
UCHWA£A NR XXXIII/345/2001
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie 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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od jednego rodka transportowego w nastêpuj¹cej wysokoci:
1)

od samochodu ciê¿arowego, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie
w kwocie
580,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie
w kwocie
630,00 z³,
c) powy¿ej 9 t
w kwocie
780,00 z³,

2)

od samochodu ciê¿arowego z dwiema osiami jezdnymi lub innymi systemami zawieszenia osi jezdnych, w zale¿noci
od dopuszczalnej masy ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w kwotach okrelonych z za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y,

3)

od samochodu ciê¿arowego z trzema osiami jezdnymi lub innymi systemami zawieszenia osi jezdnych, w zale¿noci
od dopuszczalnej masy ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w kwotach okrelonych w za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y,

4)

od samochodu ciê¿arowego z czterema osiami i wiêcej lub innymi systemami zawieszenia osi jezdnych, w zale¿noci
od dopuszczalnej masy ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w kwotach okrelonych w za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y,

5)

od ci¹gnika siod³owego i balastowego, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t i poni¿ej 12 ton w kwocie 1,380,00 z³,

6)

od ci¹gnika siod³owego i balastowego z dwiema osiami jezdnymi lub innymi systemami zawieszenia osi jezdnych,
przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w kwotach okrelonych w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y,
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7)

od ci¹gnika siod³owego i balastowego z trzema osiami jezdnymi lub innymi systemami zawieszenia osi jezdnych,
przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w kwotach okrelonych w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y,

8)

od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego w kwocie 286,00 z³,

9)

od przyczepy i naczepy z jedn¹ osi¹, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton w kwotach okrelonych w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego,

10) od przyczepy lub naczepy z dwiema osiami, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton w kwotach okrelonych w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego,
11) od przyczepy lub naczepy z trzema osiami, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton w kwotach okrelonych w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego,
12) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
w kwocie
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc w kwocie

780,00 z³,
1650,00 z³.
§ 2.

Stawki podatku, o których mowa w § 1, podwy¿sza siê o 20,00 z³ dla rodków transportowych, których wiek przekroczy³
pe³ne 10 lat, licz¹c od nastêpnego roku po roku produkcji pojazdu.
§ 3.
W przypadku braku wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, okrelaj¹cego masê ca³kowit¹, przyjmuje siê:
1)

dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ pojazdu tak¹ jaka jest wpisana w dowodzie rejestracyjnym tego samego typu i marki
innego pojazdu o tej samej ³adownoci, pojemnoci skokowej silnika, lub

2)

dane przedstawione przez podatnika na podstawie zawiadczenia ze stacji diagnostycznej okrelaj¹cego:
nr rejestracyjny pojazdu, markê pojazdu, rok produkcji, pojemnoæ skokow¹ silnika, ³adownoæ, dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ pojazdu, liczbê osi, numer podwozia i silnika.
§ 4.

Traci moc uchwa³a Nr XXI/247/2000 z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od rodków transportowych.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zenon £akos
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Za³¹czniki do uchwa³y Nr XXXIII/345/2001
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 21 listopada 2001 r. (poz. 1397)

Za³¹cznik nr 1

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 z zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie
12

13

1.170,00

1.180,00

13

14

1.200,00

1.210,00

14

15

1.250,00

1.260,00

15

18

1.300,00

1.310,00

Trzy osie
15

17

1.330,00

1.350,00

17

19

1.370,00

1.390,00

19

21

1.640,00

1.700,00

21

23

1.790,00

1.850,00

23

25

1.950,00

2.000,00

25

26

2.030,00

2.060,00

Cztery osie i wiêcej
23

25

2.050,00

2.070,00

25

27

2.080,00

2.090,00

27

29

2.100,00

2.120,00

29

31

2.120,00

2.140,00

31

32

2.140,00

2.180,00
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Za³¹cznik nr 2

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 z zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne

inne systemy
zawieszenie
osi jezdnych

1

2

3

4

2 osie
12

18

1.800,00

1.810,00

18

25

1.830,00

1.840,00

25

31

1.850,00

1.860,00

31

40

1.870,00

1.880,00

3 osie
36

40

1.980,00

2.000,00

40

44

2.200,00

2.220,00

Za³¹cznik nr 3
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 z zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1

2

3

4

1 o
12

18

480,00

500,00

18

25

520,00

530,00

25

28

550,00

570,00

2 osie
23

28

530,00

540,00

28

33

600,00

770,00

33

38

740,00

1.120,00

38

44

1.000,00

1.500,00
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UCHWA£A NR XXXIII/346/2001
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431;
z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108,
poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875) oraz komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia
12 padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r. (M. P.
Nr 35, poz. 573) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Obni¿a siê z kwoty 37,19 z³ do kwoty 32,00 z³ cenê skupu 1q ¿yta, okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2001 r., przyjmowan¹ jako podstawê obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy.

2.

Na podstawie ceny skupu, o której mowa w ust. 1 podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy
wynosi 80,00 z³ (2,5 q ¿yta x 32,00 z³).
§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Nr XXI/246/2000 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie obni¿enia
redniej ceny skupu ¿yta dla celów obni¿enia podatku rolnego.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zenon £akos

Poz. 1399
UCHWA£A NR XXXIII/347/2001
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów.
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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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) oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) uchwala siê,
co nastêpuje:
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§ 1.

1.

Ustala siê wysokoæ stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy, z tym ¿e podatek wynosi od jednego
psa:
1) wysterylizowanego
2,30 z³ rocznie,
2) posiadanego przez rencistê lub emeryta, prowadz¹cego samodzielne gospodarstwo
domowe
11,60 z³ rocznie,
a od ka¿dego nastêpnego
37,00 z³ rocznie,
3) posiadanego przez inn¹ osobê
37,00 z³ rocznie.

2.

Sterylizacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna byæ potwierdzona stosownym zawiadczeniem weterynaryjnym.
§ 2.

1.

Podatek p³atny jest bez wezwania w dwóch równych ratach, w terminach:
1) do 15 marca 2002 r.,
2) do 15 wrzenia 2002 r.
lub w ci¹gu 14 dni od wejcia w posiadanie psa.

2.

Podatek, o którym mowa w § 1 pkt 1, p³atny jest w jednej racie, w terminie do 15 marca 2002 r.

3.

Je¿eli osoba wejdzie w posiadanie psa po 30 czerwca 2002 r., stawki podatku okrelone w § 1 ulegaj¹ obni¿eniu
o 50%.
§ 3.

1.

Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.

2.

Inkasentami podatku, o którym mowa w § 1, s¹:
1) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - administratorzy budynków,
2) w pozosta³ych budynkach:
a) na terenie wiejskim - so³tysi,
b) na terenie Choszczna - osoba zatrudniona przez Burmistrza na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3.

Za inkaso, o którym mowa w ust. 1, przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 10 % pobranego podatku.
§ 4.

Traci moc uchwa³a Nr XXI/245/2000 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od
posiadania psów.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zenon £akos
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Poz. 1400

UCHWA£A NR XXV/145/2001
Rady Gminy Dolice
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy Dolice za rok podatkowy 2002.
Na podstawie przepisów art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926;
z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875), w zwi¹zku z komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego z 8 padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów
2001 r. (M. P. z 2001 r. Nr 35, poz. 5737) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Obni¿a siê do kwoty 32,00 z³ (s³ownie: trzydzieci dwa z³ote) cenê skupu ¿yta przyjmowan¹ jako podstawê do obliczenia
podatku rolnego.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Gminy.
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
czternastu dni od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. Jednoczenie traci moc uchwa³a Nr XIX/97/00
Rady Gminy z dnia 30 listopada 2000 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Ryszard Miko³ajczyk

Poz. 1401
UCHWA£A NR XXV/146/2001
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów w roku 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, 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 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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy uchwala, co nastêpuje:
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§ 1.

Stawka roczna podatku od posiadania psów wynosi 26,00 z³ (s³ownie: dwadziecia szeæ z³) za jednego psa.
§ 2.
Podatek od posiadania psów jest p³atny bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego u so³tysa, w kasie
Urzêdu Gminy przekazem pocztowym lub w B.S. Pyrzyce Oddzia³ w Do³kach na nasze konto Nr 93871026-358-36000-2.
§ 3.
Realizacjê uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Gminy.
§ 4.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
czternastu dni od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. Jednoczenie traci moc uchwa³a Nr XX/113/2000
Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2000 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Ryszard Miko³ajczyk

Poz. 1402
UCHWA£A NR XXV/147/2001
Rady Gminy Dolice
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, 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. a 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 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Stawki dzienne op³aty targowej
1)

za sprzeda¿ z samochodu ciê¿arowego, dostawczego, przyczepy ci¹gnikowej, wozu konnego

- 11,00 z³,

2)

za sprzeda¿ z samochodu osobowego

- 9,00 z³,

3)

za sprzeda¿ z wózka, ziemi itp.

- 8,00 z³.
§ 2.

1.

Op³atê pobiera inkasent wyznaczony przez Zarz¹d Gminy w Dolicach.

2.

Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 70% od pobranych nale¿noci.
§ 3.

Realizacjê uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Gminy.
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§ 4.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
czternastu dni od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. Jednoczenie traci moc uchwa³a Nr XX/112/2000
Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2000 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Ryszard Miko³ajczyk

Poz. 1403
UCHWA£A NR XXV/148/2001
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych na 2002 rok.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 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 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
(Dz. U. Nr 13, poz. 74; z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 z 1997 r., Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126;
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, 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. 970) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Okrela siê stawki podatku od rodków transportowych w roku 2002:
1.

Od samochodów ciê¿arowych w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:
a) powy¿ej 3,5 t do 4,5 t w³¹cznie
b) powy¿ej 4,5 t do 5,5 t w³¹cznie
c) powy¿ej 5,5 t do 7,0 t w³¹cznie
d) powy¿ej 7,0 t do 9,0 t w³¹cznie
e) powy¿ej 9,0 t do 10,5 t w³¹cznie
f) powy¿ej 10,5 t i poni¿ej 12 t

2.

Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 12 t zgodnie
z za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y.

3.

Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ w zale¿noci
od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) powy¿ej 3,5 t do 4,5 t w³¹cznie
250 z³,
b) powy¿ej 4,5 t do 5,5 t w³¹cznie
350 z³,
c) powy¿ej 5,5 t do 7,0 t w³¹cznie
450 z³,
d) powy¿ej 7,0 t do 9,0 t w³¹cznie
550 z³,
e) powy¿ej 9,0 t do 10,5 t w³¹cznie
650 z³,
f) powy¿ej 10,5 t i poni¿ej 12 t
750 z³.

4.

Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 t zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y.

350 z³,
450 z³,
550 z³,
650 z³,
750 z³,
850 z³.
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5.

Od przyczepy i naczepy, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej ³¹cznie z pojazdem silnikowym, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) powy¿ej 7,0 t do 8,0 t w³¹cznie
170 z³,
b) powy¿ej 8,0 t do 9,0 t w³¹cznie
180 z³,
c) powy¿ej 9,0 t do 10,0 t w³¹cznie
190 z³,
d) powy¿ej 10,0 t do 11,0 t w³¹cznie
200 z³,
f) powy¿ej 11,0 t i poni¿ej 12 t
210 z³.

6.

Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ i wy¿sz¹
ni¿ 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do uchwa³y.

7.

Od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 15
b) powy¿ej 15 do 30
c) powy¿ej 30 do 40
d) powy¿ej 40

380 z³,
650 z³,
940 z³,
1380 z³.

§ 2.
Stawki podatkowe dla pojazdów wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7 obni¿a siê o 20 % w przypadku pojazdów, których
wiek nie przekracza 5 lat.
§ 3.
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych pojazdy bêd¹ce w posiadaniu Urzêdu Gminy oraz jednostek
organizacyjnych gminy.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Gminy Dolice.
§ 5.
Traci moc uchwa³a Nr XX/111/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. Rady Gminy w Dolicach w sprawie przyjêcia wysokoci
podatku od rodków transportowych na rok 2001.
§ 6.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
czternastu dni od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Ryszard Miko³ajczyk
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Poz. 1403
Za³¹czniki do uchwa³y Nr XXV/148/2001
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 8 listopada 2001 r. (poz. 1403)

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH § 1 PKT 2 UCHWA£Y

Za³¹cznik nr 1

.
Dziennik
Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 51

 5096 
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STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH § 1 PKT 3 UCHWA£Y

Za³¹cznik nr 2
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STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH § 1 PKT 5 UCHWA£Y

Za³¹cznik nr 3
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Poz. 1404
UCHWA£A NR XXXIII/338/2001
Rady Gminy w Dziwnowie
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 5 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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704;
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy w Dziwnowie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci:
1)

od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

0,48 z³,

2)

od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ inna ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków
lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych
lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

16,65 z³,

od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ rzemielnicz¹, us³ugow¹, handlow¹ prowadzon¹
przez osoby fizyczne od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

12,67 z³,

3)

4)

5)

od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie kwalifikowanym materia³em siewnym
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

7,75 z³,

od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1m2 pow. u¿ytkowej
 w tym od pozosta³ych budynków lub ich czêci od osób
fizycznych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

2,87 z³,

6)

Budowle:
a) od budowli - zgodnie z art. 7a
b) od budowli - zgodnie z art. 5

1 %,
2 %,

7)

od gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ
rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi
od 1 m2 powierzchni
b) bêd¹cymi u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gosp. rolnych
- wykorzystywanych na cele rolnicze od 1 m2 powierzchni
c) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1 ha powierzchni
pozosta³ych od 1 m2 powierzchni
0,08 z³,
d) pól golfowych, które nie s¹ bezporednio zajête dla uprawiania
golfa, a znajduj¹ce siê w kompleksie pól golfowych od 1 m2 powierzchni

5,55 z³,

0,56 z³,
0,05 z³,
3,24 z³,

0,08 z³.

§ 2.
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci jednostki organizacyjne podlegaj¹ce gminie za wyj¹tkiem tych czêci
nieruchomoci, w których jest prowadzona dzia³alnoæ gospodarcza.

.
Dziennik
Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 51

Poz. 1404 - 1405

 5099 
§ 3.

Podatek od nieruchomoci p³atny jest w kasie lub na konto Urzêdu Gminy Bank PEKAO S.A. I/O Kamieñ Pom.
11001412-104841-2101-111-0.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 5.
Traci i moc uchwa³a Nr XXIV/235/2000 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2000 r.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Sylwester Pa³osz

Poz. 1405
UCHWA£A NR XXXIII/339/2001
Rady Gminy w Dziwnowie
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie stawek op³aty miejscowej.
Na podstawie art. 19 ust. 1 lit. b i 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 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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) Rady Gminy w Dziwnowie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Wprowadza siê op³atê miejscow¹ od osób fizycznych, przebywaj¹cych czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych
lub turystycznych na terenie gminy Dziwnów.
§ 2.
Op³atê miejscow¹ ustala siê za ka¿dy dzieñ pobytu w nastêpuj¹cych wysokociach:
1)

od dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê

0,75 z³,

2)

od emerytów i rencistów

0,75 z³,

3)

od pozosta³ych osób

1,50 z³.
§ 3.

1.

Op³atê miejscow¹ pobiera siê od osób fizycznych przebywaj¹cych czasowo w celach wypoczynkowych zdrowotnych
lub turystycznych na terenie: Dziwnowa, Dziwnej, Dziwnówka, £ukêcina i Miêdzywodzia pierwszego dnia pobytu.

2.

Poboru op³aty miejscowej dokonuj¹ inkasenci:
a) od osób przebywaj¹cych w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, schroniskach, obozowiskach
turystycznych i podobnych zak³adach - kierownicy lub wyznaczeni przez nich pracownicy,
b) od osób nie wymienionych w lit. a - osoby prowadz¹ce wynajem kwater.

3.

Ustala siê wynagrodzenie dla inkasentów w wysokoci 13 % pobranych sum.
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§ 4.

Wykonanie powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 5.
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/238/2000 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie op³aty miejscowej.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Sylwester Pa³osz

Poz. 1406
UCHWA£A NR XXXIII/340/2001
Rady Gminy w Dziwnowie
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci dziennej stawki op³aty targowej.
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt a oraz art. 19 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 91, poz. 409,
Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy w Dziwnowie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej na terenie gminy w nastêpuj¹cych wysokociach:
1.

2.

Za sprzeda¿ prowadzon¹ w tymczasowych obiektach handlowych (szczêki, namioty, przyczepy samochodowe,
sto³y oraz z samochodów):
o powierzchni do

2 m kw.

10,00 z³ dziennie,

o powierzchni do

4 m kw.

18,00 z³ dziennie,

o powierzchni do

6 m kw.

24,00 z³ dziennie,

o powierzchni do

10 m kw.

29,00 z³ dziennie,

o powierzchni pow. 10 m kw.

34,00 z³ dziennie.

Przy sprzeda¿y indywidualnych producentów sprzedaj¹cych wytwory w³asnej produkcji dopuszczone do handlu
(sery, jaja, miód itp.) oraz przy sprzeda¿y ma³ych iloci (do20 kg) warzyw, jagód, grzybów itp. od jednej
osoby
5,00 z³ dziennie.
§ 2.

Od osób fizycznych i prawnych dokonuj¹cych sprzeda¿y w innych miejscach ni¿ place handlowe, pasa¿e handlowe
wprowadza siê op³atê w wysokoci 554,00 z³ za ka¿dy dzieñ handlu.
§ 3.
1.

Pobór op³aty targowej dokonywany jest w drodze inkasa.

2.

Inkasentem jest osoba fizyczna, z któr¹ Zarz¹d Gminy zawrze umowê.
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§ 4.

Ustala siê wynagrodzenie dla inkasenta w wysokoci 13 % wartoci zebranych op³at targowych.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 6.
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/239/2000 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci dziennej
op³aty targowej.
§ 7.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Sylwester Pa³osz

Poz. 1407
UCHWA£A NR XXXIII/341/2001
Rady Gminy w Dziwnowie
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704;
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy w Dziwnowie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od posiadania psów w kwocie 20,00 z³otych od jednego psa.
§ 2.
Zwalnia siê mieszkañców gminy z podatku od posiadania psów w roku 2002.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/236/2000 Rady Gminy w Dziwnowie z 19 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od posiadania
psów.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Sylwester Pa³osz
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Poz. 1408

UCHWA£A NR XXXII/228/2001
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431;
z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108,
poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875) Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê cenê skupu ¿yta dla celów podatku rolnego w wysokoci 33,47 z³ za 1 q.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Witold Domañski

Poz. 1409
UCHWA£A NR XXXII/229/2001
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, 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 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 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Miejska w Kaliszu Pomorskim uchwala, co nastêpuje.
§ 1.
Uchwala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci:
1)

od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

- 0,43 z³,
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od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza i lena, z wyj¹tkiem budynków lub
ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych
lokale mieszkalne oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

- 14,30 z³,

od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

- 7,04 z³,

4)

od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej

- 5,05 z³,

5)

od budowli

- 2%,

6)

od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿
rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi
od 1 m2 powierzchni

- 0,53 z³,

3)

7)

od gruntów
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad
gospodarstw rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze
od 1 m powierzchni
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
c) pozosta³ych gruntów od 1 m powierzchni

- 0,032 z³,
- 3,28 z³,
- 0,074 z³.

§ 2.
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:


pozosta³e budynki lub ich czêci, o których mowa w § 1 pkt 4, pozostawione przez podatnika po przekazaniu
gospodarstwa rolnego w zwi¹zku z przejciem na emeryturê lub rentê rolnicz¹, je¿eli wy³¹cznym ród³em utrzymania
podatnika i jego ma³¿onka jest emerytura lub renta rolnicza. Zwolnienie nie dotyczy budynków lub ich czêci
zajmowanych na dzia³alnoæ gospodarcz¹,
§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XXV/175/2000 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci na 2001 r.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Witold Domañski
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Poz. 1410

Poz. 1410
UCHWA£A NR XXXII/230/2001
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek op³aty targowej i sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, 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. 15 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 91, poz. 409,
Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Miejska w Kaliszu Pomorski uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej pobieranej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowisku miejskim:
a)

za sprzeda¿ na targowisku miejskim artyku³ów rolnych, spo¿ywczych lub us³ug, w wysokoci stanowi¹cej iloczyn
powierzchni zajêtego pod sprzeda¿ placu, oraz stawki za 1 m2 wynosz¹cej - 4,70 z³,

b)

za sprzeda¿ na targowisku miejskim artyku³ów przemys³owych w wysokoci stanowi¹cej iloczyn powierzchni zajêtego
pod sprzeda¿ placu oraz stawki za 1 m2 wynosz¹cej - 5,80 z³.

Powierzchniê placu zajêtego pod stoisko sprzeda¿y ustala siê w pe³nych jednostkach zaokr¹glaj¹c w górê ka¿dy
rozpoczêty metr. Nale¿na dzienna stawka op³aty targowej nie mo¿e przekroczyæ 560,17 z³otych dziennie.
§ 2.
Powierzchniê placu zajêtego pod stoisko sprzeda¿y mierzy siê po obrysie rzeczywicie zajêtego terenu, z uwzglêdnieniem
powierzchni sto³ów zadaszeñ, namiotów i innych urz¹dzeñ pomocniczych, a tak¿e innych powierzchni zajêtych na
wyeksponowanie towaru.
§ 3.
Op³aty pobiera siê niezale¿nie od nale¿noci przewidzianych w odrêbnych przepisach za korzystanie z urz¹dzeñ targowych
oraz inne us³ugi wiadczone przez jednostkê prowadz¹c¹ targowisko.
§ 4.
Za pobór op³aty targowej inkasentowi przys³uguje 10% zainkasowanej kwoty. Wyznacza siê inkasentów - pracownika
Urzêdu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim zatrudnionego na stanowisku inspektora ds. handlu, kultury, zdrowia
i rekreacji oraz funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy Kalisz Pomorski
§ 6.
Traci moc uchwa³a Nr XXVI/178/00 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoci
stawek op³aty targowej i sposobu jej poboru.
§ 7.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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§ 8.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Witold Domañski

Poz. 1411
UCHWA£A NR XXXII/232/2001
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 10 oraz 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 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Miejska w Kaliszu Pomorskim uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
570,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9,0 ton w³¹cznie
1.000,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12,0 ton
1.200,00 z³,
2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) z dwiema osiami jezdnymi
1.200,00 z³,
b) z trzema osiami jezdnymi
1.500,00 z³,
c) z czterema i wiêcej osiami jezdnymi
1.800,00 z³,
d) o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej
lub wy¿szej ni¿ 29 ton z czterema i wiêcej
osiami jezdnymi z zawieszeniem innym ni¿
pneumatyczne lub uznane za równowa¿ne
2.125,00 z³,
3) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania
³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1.400,00 z³,
4) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) do 36 ton w³¹cznie, bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych
1.700,00 z³,
b) powy¿ej 36 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi
1.800,00 z³,
 z trzema osiami jezdnymi
1.900,00 z³,
c) od ci¹gników o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton z trzema osiami
jezdnymi i zawieszeniem innym ni¿ pneumatyczne
lub uznane za równowa¿ne
2.207,00 z³,
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od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego
1.000,00 z³,
od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹czne z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
a) do 36 ton w³¹cznie:
 z jedn¹ osi¹ jezdn¹
1.000,00 z³,
 z dwiema i trzema osiami jezdnymi
1.300,00 z³,
b) powy¿ej 36 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi
1.400,00 z³,
 z trzema osiami jezdnymi
1.600,00 z³,
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 38 ton, z dwiema osiami jezdnymi i zawieszeniem innym ni¿ pneumatyczne lub uznane za
równowa¿ne
1.472,00 z³,
od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia
a) od 9 do 30 miejsc
1.000,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.600,00 z³.

Stawki podatku ustalone w ust. 1 pkt 2 lit. a), b) i c), pkt 4 lit. b), pkt 5, pkt 6 i pkt 7, podwy¿sza siê o 5% dla
rodków transportowych, których wiek przekroczy³ pe³ne 10 lat, licz¹c od nastêpnego roku po roku produkcji
pojazdu.
§ 2.

Traci moc uchwa³a Nr XXV/176/2000 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2000 r.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy.
§ 4.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Witold Domañski

Poz. 1412
UCHWA£A NR XXX/287/2001
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta.
Na podstawie przepisów art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137,
poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala,
co nastêpuje:
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§ 1.

1.

Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta, za pierwsze trzy kwarta³y roku poprzedzaj¹cego rok podatkowy, z kwoty
37,19 z³ za 1 q do kwoty 20,00 z³ za 1q ¿yta.

2.

Kwota 20,00 z³ za 1q ¿yta stanowiæ bêdzie podstawê do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2002 r.
§ 2.

1.

Pobór podatku rolnego od osób fizycznych nastêpuje w drodze inkasa.

2.

Inkasentami podatku rolnego ustala siê so³tysów gminy Kamieñ Pomorski.

3.

Wynagrodzenie inkasenta wynosi 5% pobranego podatku.
§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Kamieniu Pomorskim.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XXII/196/2000 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie
obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Robert Wawrzyniak

Poz. 1413
UCHWA£A NR XXX/289/2001
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie okrelenia zasad ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci
i wysokoci stawki op³aty targowej.
Na podstawie przepisów art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 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 91, poz. 409,
Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXII/191/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
zasad ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci i wysokoci stawki op³aty targowej wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
w § 3 po wyrazach: ustala siê w okresie - skrela siê wyrazy od 1 stycznia do 31 marca 2001 r. i od 1 padziernika
do 31 grudnia 2001 r. i zastêpuje siê wyrazami od 1 stycznia do 31 marca i od 1 padziernika do 31 grudnia ka¿dego
roku.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Kamieniu Pomorskim.

.
Dziennik
Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 51

Poz. 1413 - 1415

 5108 
§ 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Robert Wawrzyniak

Poz. 1414
UCHWA£A NR XXXV/223/2001
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia ceny 1 q ¿yta stanowi¹cego podstawê do wymiaru podatku rolnego w roku 2002.
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, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108,
poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875) Rada Gminy w Kobylance uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Obni¿a siê cenê skupu 1 q ¿yta w stosunku do redniej ceny skupu ¿yta og³oszonej w Komunikacie Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r. (M.P. Nr 35, poz. 5 73) wynosz¹cej 37,19 z³ do wysokoci
21,00 z³ stanowi¹cej podstawê do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kobylanka w roku 2002.
§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr XXVI/157/00 Rady Gminy w Kobylance z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia ceny 1 q
¿yta stanowi¹cego podstawê do wymiaru podatku rolnego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Maria Szyndlarewicz

Poz. 1415
UCHWA£A NR XXXV/224/2001
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 14 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;
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z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704;
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy w Kobylance uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê dla posiadaczy psów na terenie gminy Kobylanka roczn¹ stawkê podatku od posiadania psa w wysokoci
10,00 z³.
§ 2.
Z podatku od posiadania psów zwalnia siê:


gospodarstwa domowe od posiadanego jednego psa.
§ 3.

Podatek od posiadania psów p³atny jest bez wezwania do dnia 30 czerwca ka¿dego roku, w którym powsta³ obowi¹zek
podatkowy.
Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ w II po³owie roku podatek wynosi 50% ustalonej wysokoci i p³atny jest bez
wezwania do koñca roku.
Nie zap³acony podatek w terminie wraz z odsetkami za zw³okê podlega ci¹gniêciu w drodze postêpowania egzekucyjnego.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XXVI/158/00 Rady Gminy w Kobylance z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci
podatku od posiadania psów.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Maria Szyndlarewicz

Poz. 1416
UCHWA£A NR XXXV/225/2001
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej i zasad jej poboru.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i 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 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy w Kobylance uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej na terenie gminy Kobylanka w wysokoci:
a)

przy sprzeda¿y z rêki, koszów, stoisk

- 10,00 z³,
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b)

przy sprzeda¿y z wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych

- 20,00 z³,

c)

obni¿a dzienn¹ stawkê op³aty targowej, pod warunkiem wp³acenia jej z góry za ca³y miesi¹c kalendarzowy do 5-go
danego miesi¹ca wysokoci do wysokoci:
 przy sprzeda¿y z rêki, koszów, stoisk
- 5,00 z³,
 przy sprzeda¿y z wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych
- 10,00 z³.
§ 2.

Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkaso. Ustala siê wynagrodzenie dla inkasentów w formie prowizji
w wysokoci 10 % zebranej kwoty.
Inkasenci przekazuj¹ w terminie 7 dni pobran¹ kwotê op³aty targowej na rachunek Urzêdu Gminy w Kobylance w Banku
PKO BP O/Stargard.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Nr XXVI/159/00 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej i zasad jej
poboru.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Maria Szyndlarewicz

Poz. 1417
UCHWA£A NR XXXV/226/2001
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek oraz zasady poboru op³aty miejscowej.
Na podstawie 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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy w Kobylance uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W miejscowoci Morzyczyn, Zieleniewo, Jêczydó³ i Kunowo pobiera siê dzienn¹ op³atê miejscow¹ w okresie ca³ego
roku od osób przebywaj¹cych okresowo w celach wypoczynkowych zdrowotnych lub turystycznych.
§ 2.
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej w wysokoci - 1,55 z³.
§ 3.
Zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze inkasa. Inkasentami op³aty miejscowej s¹:
1)

Kierownik Orodka Wypoczynkowego, kolonii, obozów, pól campingowych od osób tam przebywaj¹cych,
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Urz¹d Gminy Kobylanka od pozosta³ych osób.
§ 4.

Osoby wymienione w § 4 pkt 1 przekazuj¹ zebrane kwoty op³aty miejscowej na konto Urzêdu Gminy Kobylanka w terminie
wynikaj¹cym z ustawy Ordynacja podatkowa. Wymienionym osobom przys³uguje wynagrodzenie za inkaso w wysokoci
8 % przekazanej kwoty.
§ 5.
Traci moc uchwa³a Nr XXVI/160/00 Rady Gminy w Kobylance z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci
stawki oraz zasad poboru op³aty miejscowej.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Maria Szyndlarewicz

Poz. 1418
UCHWA£A NR XIX/121/2001
Rady Gminy w Krzêcinie
z dnia 11 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci i zwolnienia od podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 5, art. 7 ust. 2 i art. 14 pkt 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 91, poz. 409,
Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci zajmowanych przez osoby fizyczne i prawne:
1)

od budynków mieszkalnych lub ich czêci - 0,44 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

2)

od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków
lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz ich czêci budynków
mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - 16,53 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3)

od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym - 7,67 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

4)

od pozosta³ych budynków lub ich czêci - 4,76 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

5)

od pozosta³ych budowli - 2 % ich wartoci ustalonej na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego, stanowi¹cej
podstawê obliczenia amortyzacji w tym roku, a w przypadku budowli ca³kowicie zamortyzowanych - ich wartoæ
z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,
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6)

od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
z budynkami mieszkalnymi - 0,54 z³ od 1 m2 powierzchni,

7)

od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 i z 1994 r., Nr 1 poz. 3; z 1996 r.
Nr 91, poz. 409 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272) wykorzystywanych na cele rolnicze - 0,03 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,24 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych - 0,07 z³ od 1 m2 powierzchni.
§ 2.

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1)

pozosta³e budynki niemieszkalne nale¿¹ce do emerytów i rencistów rolnictwa do których stosuje siê przepisy
ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników,

2)

budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ gminy, które nie zosta³y oddane w zarz¹d, posiadanie innym jednostkom lub
osobom fizycznym,

3)

jednostki i zak³ady bud¿etowe zwi¹zane z bud¿etem gminy.
§ 3.

Zwalnia siê mieszkañców gminy z podatku od posiadania psów.
§ 4.
Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci od osób fizycznych w drodze inkasa przez so³tysów.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2002.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Andrzej Staszczyk

Poz. 1419
UCHWA£A NR XX/125/2001
Rady Gminy w Krzêcinie
z dnia 16 listopada 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci
i zwolnienia od podatku od posiadania psów.
Na podstawie ar t. 5, art. 7 i art. 14 pkt 1 i 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 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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) uchwala siê, co nastêpuje:
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§ 1.

W § 3 uchwa³y Nr XIX/121/2001 Rady Gminy z dnia 11 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek
podatku od nieruchomoci i zwolnienia od podatku od posiadania psów wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

dotychczasowa treæ otrzymuje oznaczenie ust. 2,

2)

dodaje siê ust. 1 w brzmieniu:
1. Ustala siê, ¿e stawka podatku od jednego psa wynosi 20,00 z³.
§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Andrzej Staszczyk

Poz. 1420
UCHWA£A NR XXXIII/260/01
Rady Miejskiej w £obzie
z dnia 10 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, 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 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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Miejska w £obzie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych w brzmieniu okrelonym w za³¹cznikach nr 1-7 do uchwa³y.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy i Miasta £obez.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Nr XIII/189/2000 Rady Miejskiej w £obzie z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek
podatku od rodków transportowych.
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§ 4.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego oraz podlega og³oszeniu przez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ na terenie gminy £obez.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Marian P³óciennik

Za³¹czniki do uchwa³y Nr XXXIII/260/01
Rady Miejskiej w £obzie
z dnia 10 listopada 2001 r. (poz. 1420)

Za³¹cznik nr 1

Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony poni¿ej 12 ton
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Poz. 1420
Za³¹cznik nr 2

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

Za³¹cznik nr 3

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
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Poz. 1420
Za³¹cznik nr 4

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

Za³¹cznik nr 5

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika rolnego
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Poz. 1420
Za³¹cznik nr 6

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika rolnego

Za³¹cznik nr 7
Stawki podatku dla autobusów w zale¿noci od iloci miejsc do siedzenia
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Poz. 1421
UCHWA£A NR XLVII/238/2001
Rady Gminy w Mielnie
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, 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 i art. 7 ust. 2 oraz art. 7a ust. 1 ustawy z 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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780,
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 Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê na terenie Gminy Mielno stawki podatku od nieruchomoci w skali rocznej w wysokoci:
1.

Od budynków mieszkalnych lub ich czêci - 0,49 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

2.

Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena oraz czêci budynków
mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - 16,83 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

3.

Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym  7,50 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

4.

Od pozosta³ych budynków lub ich czêci:
1) gara¿y wolno - stoj¹cych, komórek, chlewików, szop, budynków gospodarczych - 4,55 z³ za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
2) od pozosta³ych budynków nie wymienionych w ust. 1, w których nie jest prowadzona dzia³alnoæ gospodarcza
- 5,62 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

5.

Od budowli lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub
lena -2 % ich wartoci.

6.

Od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii
elektroenergetycznych, przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów ciep³a,
paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków - 2 % ich wartoci.

7.

Od u¿ytków rolnych nie wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
wykorzystywanych na cele rolnicze 0,06 z³ za 1 m2 powierzchni.

8.

Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inna ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena - 0,60 z³ za 1 m2
powierzchni.

9.

Od gruntów pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,28 z³ od 1 ha
powierzchni.

10. Od pozosta³ych gruntów - 0,09 z³ za 1 m2 powierzchni.
§ 2.
1.

Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
 budynki, grunty, stanowi¹ce w³asnoæ gminy (wspó³w³asnoæ), o ile nie s¹ we w³adaniu osób fizycznych, osób
prawnych lub jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

2.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje budynków i gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej.
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§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega wywieszeniu na tablicach og³oszeñ na terenie Gminy Mielno.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
El¿bieta Reck

Poz. 1422
UCHWA£A NR XLVII/239/2001
Rady Gminy Mielno
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawki op³aty miejscowej, terminów p³atnoci oraz sposobu jej poboru w roku 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, 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. 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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704;
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Ustala siê stawkê op³aty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywaj¹cych czasowo w celach
wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowociach: Mielno, Uniecie, £azy, Mielenko, Ch³opy,
Sarbinowo, G¹ski w wysokoci 1,54 z³ za ka¿dy dzieñ pobytu.

2.

Od dzieci, ucz¹cej siê m³odzie¿y, emerytów i rencistów pobiera siê op³atê w wysokoci 50 % stawki okrelonej
w ustawie.

3.

Op³aty miejscowej nie pobiera siê od:
 osób niewidomych i ich przewodników,
 podatników podatku od nieruchomoci z tytu³u posiadania domków letniskowych po³o¿onych w miejscowoci,
w której pobiera siê op³atê miejscow¹,
 zorganizowanych grup dzieci i m³odzie¿y szkolnej)kolonie i obozy),
 od osób przebywaj¹cych w zak³adach uzdrowiskowych oraz sanatoriach.
§ 2.

1.

Na inkasenta do poboru op³aty miejscowej wyznacza siê Mieleñski Orodek Sportu i Rekreacji w Mielnie.

2.

Inkasent zobowi¹zany jest do miesiêcznego rozliczania siê z organizatorem poboru op³aty miejscowej w terminie
do 10 dnia nastêpnego miesi¹ca.

3.

Ustala siê wynagrodzenie dla inkasenta za pobór op³aty miejscowej w wysokoci 10 %.
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§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega wywieszeniu na tablicach og³oszeñ na terenie Gminy Mielno.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
El¿bieta Reck

Poz. 1423
UCHWA£A NR XLVII/240/2001
Rady Gminy Mielno
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek op³aty targowej, terminów p³atnoci i sposobu jej poboru w 2002 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, 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. 15 i 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o 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 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy Mielno uchwa³a, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê nastêpuj¹ce stawki dzienne op³aty targowej, pobieranej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, które dokonuj¹ sprzeda¿y na targowiskach:
1.

W Mielnie przy ul. B. Chrobrego na dzia³kach nr 99/8, 100/2, 100/6, 101/12 - 37,- z³ za ka¿de stanowisko
o powierzchni do 9 m2.

2.

W pozosta³ych miejscach po³o¿onych na terenie Gminy Mielno.
za sprzeda¿ ze stanowiska
 o pow. do 4 m2
- 23,- z³,
 o pow. do 6 m2
- 26,- z³,
2
 o pow. do 10 m
- 37,- z³,
powy¿ej 10 m2

- 5,- z³ za ka¿dy nastêpny m2.
§ 2.

Op³atê targow¹ pobiera siê codziennie od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych dokonuj¹cych
sprzeda¿y na targowiskach.
§ 3.
Op³atê targow¹ pobiera siê niezale¿nie od innych op³at przewidzianych w odrêbnych przepisach za korzystanie z urz¹dzeñ
na targowiskach oraz inne us³ugi wiadczone przez prowadz¹cego targowisko.
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§ 4.

Zwalnia siê z mocy ustawy od op³aty targowej osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne, które s¹ podatnikami
podatku od nieruchomoci w zwi¹zku z nieruchomociami po³o¿onymi na targowisku.
§ 5.
Zwalnia siê z op³aty targowej osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci
prawnej dokonuj¹ce sprzeda¿y na terenach wyznaczonych przez Zarz¹d Gminy, wydzier¿awionych przez Gminê w drodze
przetargu i w trybie bezprzetargowym.
§ 6.
1.

Op³ata targowa dokonywana jest:
1) poprzez pobór w drodze inkasa przez osoby fizyczne wyznaczone odrêbn¹ uchwa³a Rady Gminy,
2) przez handluj¹cego poprzez wp³atê na konto Urzêdu Gminy.

2.

Ustala siê wysokoæ inkasa do 12% zebranej przez inkasenta kwoty.
§ 7.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 8.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega wywieszeniu na tablicach og³oszeñ na terenie Gminy Mielno.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
El¿bieta Reck

Poz. 1424
UCHWA£A NR XLVII/241/2001
Rady Gminy Mielno
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów, terminów p³atnoci i sposobu jego poboru w roku 2002
na terenie gminy Mielno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, 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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy Mielno uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów pobierania na obszarze Gminy Mielno od osób fizycznych w kwocie
37,19 z³otych od ka¿dego psa.
§ 2.
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania podatników w terminie do 15 marca 2002 r. lub w terminie dwóch tygodni
od dnia wejcia w posiadanie psów.

.
Dziennik
Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 51

Poz. 1424 - 1425

 5122 
§ 3.

Zwalnia siê wszystkich mieszkañców Gminy Mielno z podatku od posiadania psów w roku 2002.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega wywieszeniu na tablicach og³oszeñ na terenie Gminy Mielno.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
El¿bieta Reck

Poz. 1425
UCHWA£A NR XLVII/242/2001
Rady Gminy Mielno
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, 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 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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy Mielno, po wys³uchaniu opinii Komisji Bud¿etu Finansów, Handlu i Przekszta³ceñ
W³asnociowych uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Okrela siê roczne stawki podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy:
1)

od samochodu ciê¿arowego o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych o dopuszczalnej
masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie
500,- z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
800,- z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.000,- z³,

2)

od samochodu ciê¿arowego o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych o dopuszczalnej
masie ca³kowitej pojazdu:
równej lub wy¿szej 12 ton

3)

2.150,- z³,

od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton
1.100,- z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton
1.250,- z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.300,- z³,
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4)

od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.680,- z³,
d) powy¿ej 36 ton
2.210,- z³,

5)

od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 i poni¿ej 12 ton (z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego)
1.000,- z³,

6)

od przyczepy i naczepy, o którym mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.200,- z³,
b) powy¿ej 36 ton
1.500,- z³,

7)

od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych o iloci miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
800,- z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.650,- z³.
§ 2.

Stawki podatku ustalone w § 1 pkt 2, 4, i 6 w stosunku do danego rodka transportowego nie mog¹ byæ ni¿sze od
stawek minimalnych okrelonych odpowiednio w za³¹czniku nr 1, 2 i 3 do ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§ 3.
Stawki podatku dla rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych oraz posiadaj¹cych katalizator
spalin okrela siê w wysokoci:
a)

dla rodków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 1:
 lit. a)
- 450,- z³,
 lit. b)
- 750,- z³,
 lit. c)
- 950,- z³,

b)

dla rodków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 3:
 lit. a)
- 1.050,- z³,
 lit. b)
- 1.200,- z³,
 lit. c)
- 1.250,- z³,

c)

dla rodków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 5 - 950,-z³,

d)

dla rodków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 7:
 lit. a)
- 750,- z³,
 lit. b)
- 1.600,- z³.
§ 4.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega wywieszeniu na tablicach og³oszeñ na terenie Gminy Mielno.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
El¿bieta Reck
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Poz. 1426

UCHWA£A NR XLVII/243/2001
Rady Gminy Mielno
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od rodków transportowych.
Na podstawie 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 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704;
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy Mielno po wys³uchaniu opinii Komisji Bud¿etu Finansów,
Handlu i Przekszta³ceñ W³asnociowych uchwala nastêpuj¹ce zwolnienia w podatku od rodków transportowych:
§ 1.
1.

Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych:
1) autobusy stanowi¹ce w³asnoæ gminy wykorzystywane wy³¹cznie do dowozu dzieci do szkó³ na terenie gminy
Mielno.
2) rodki transportowe wykorzystywane w celach przeciwpo¿arowych, za wyj¹tkiem okrelonych w art. 8 pkt 2,
4, 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

2.

Zwolnienia, o których mowa w § 1 nie obejmuj¹ rodków transportowych zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej.
§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega wywieszeniu na tablicach og³oszeñ na terenie Gminy Mielno.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
El¿bieta Reck

Poz. 1427
UCHWA£A NR XLVII/244/2001
Rady Gminy Mielno
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w 2002 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, 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 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; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r.
Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875) uchwala siê, co nastêpuje:
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§ 1.

Obni¿a siê redni¹ cenê tj. 37,19 z³ za 1q ¿yta og³oszon¹ Komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego
z dnia 12 padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r.
(M.P. Nr 35, poz. 573) na kwotê 27,00 z³ za 1 q ¿yta przyjmowan¹ jako podstawê do obliczenia podatku rolnego
w 2002 r.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega wywieszeniu na tablicach og³oszeñ na terenie Gminy Mielno.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
El¿bieta Reck

Poz. 1428
UCHWA£A NR XLVII/245/2001
Rady Gminy Mielno
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, 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. 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 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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 Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Wprowadza siê op³aty administracyjne za nastêpuj¹ce czynnoci urzêdowe:
1.

Za sporz¹dzenie testamentu przed Przewodnicz¹cym Zarz¹du Gminy lub Sekretarzem Gminy w kwocie - 150,00 z³.

2.

Za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie - 150,00 z³.
§ 2.

Op³atê uiszcza siê na konto Urzêdu Gminy, za³¹czaj¹c kopiê dowodu dokonania wp³aty do wniosku o dokonanie czynnoci
urzêdowej.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Mielno.
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§ 4.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega wywieszeniu na tablicach og³oszeniach na terenie Gminy Mielno.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
El¿bieta Reck

Poz. 1429
INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
o decyzji Nr OSZ-820/1762-B/72/15/2001/I/AS
z dnia 3 grudnia 2001 r.
Informuje siê, i¿ w dniu 3 grudnia 2001 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a, ustalon¹
przez Przedsiêbiorstwo Za³om - Dom Service Sp. z o.o. z siedzib¹ w Szczecinie o nastêpuj¹cej treci:

DECYZJA
Nr OSZ-820/1762-B/72/15/2001/I/AS
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 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 o zatwierdzenie taryfy dla ciep³a z dnia 5 wrzenia 2001 r. Przedsiêbiorstwa Za³om - Dom Service
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Szczecinie posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 810972265, zwanego
w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem energetycznym, postanawiam:
1)

zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienione wy¿ej Przedsiêbiorstwo energetyczne, stanowi¹c¹ za³¹cznik
do niniejszej decyzji,

2)

ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci
funkcjonowania Przedsiêbiorstwa energetycznego oraz zmianê warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a w pierwszym roku
stosowania taryfy w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a - w wysokoci plus 1%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a - w wysokoci plus 33%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do
dnia 28 lutego 2003 r.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Za³om - Dom Service Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Szczecinie posiadaj¹cej koncesje z dnia 23 listopada 2000 r. nr WCC/938/1762/W/3/2000/RW na
wytwarzanie ciep³a, z dnia 23 listopada 2000 r. nr PCC/948/1762/W/3/2000/RW na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a,
z dnia 23 listopada 2000 r. nr OCC/276/1762/W/3/2000/RW na obrót ciep³em w dniu 5 wrzenia 2001 r. zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo
energetyczne.
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Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹
taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem
URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c tej ustawy, do zakresu kompetencji Prezesa URE nale¿y ustalanie
wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych
oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
energetyczne opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 1-5 ustawy - Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96,
poz. 1053) - zwanego dalej rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at skalkulowane zosta³y przez Przedsiêbiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych
kosztów prowadzenia dzia³alnoci, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych
kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo energetyczne w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok
stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
Wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalone zosta³y adekwatnie do mo¿liwoci
poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa energetycznego oraz stosownie do zmiany warunków
prowadzenia przez Przedsiêbiorstwo energetyczne dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.
W niniejszej decyzji wspó³czynnik korekcyjny Xw, dla wytwarzania ciep³a zosta³ ustalony w wysokoci plus 1 %, dla
przesy³ania i dystrybucji ciep³a wspó³czynnik korekcyjny Xw ustalono w wysokoci plus 33%.
Ustalone w taryfie ceny i stawki op³at zapewniaj¹, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne ochronê
interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych ustalono do dnia 28 lutego 2003 r., co umo¿liwiæ ma po up³ywie
tego terminu, kolejn¹ weryfikacjê kosztów stanowi¹cych podstawê do ustalenia ewentualnych nowych cen i stawek
op³at.
Zgodnie z § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, ustalony w decyzji okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
PREZESA
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
DYREKTOR
PÓ£NOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIA£U
TERENOWEGO Z SIEDZIB¥ W SZCZECINIE
Witold Kêpa
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Za³¹cznik do decyzji
Nr OSZ-820/1762-B/72/15/2001/I/AS
Prezesa URE
z dnia 3 grudnia 2001 r. (poz. 1429)

TARYFA DLA CIEP£A
Za³om  Dom Service Spó³ka z o. o.
Szczecin 2001 r.
CZÊÆ 1 OBJANIENIE POJÊÆ I SKRÓTÓW U¯YWANYCH W TARYFIE
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; z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099),

2.

rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji 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 ciep³em, wiadczenia us³ug
przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72,
poz. 845),

4.

odbiorca - ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera energiê ciepln¹ na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,

5.

sprzedawca - wytwórca i dystrybutor ciep³a - Za³om - Dom Service Sp. z o.o. - przedsiêbiorstwo energetyczne
zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a wytworzonego
we w³asnych ród³ach lub zakupionego od przedsiêbiorstwa energetycznego - Elektrim Kable S.A.,

6.

ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,

7.

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

8.

przy³¹cze - odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo odcinek
zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje
z obiektem,

9.

wêze³ cieplny - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika
ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,

10. grupowy wêze³ cieplny - wêze³ cieplny obs³uguj¹cy wiêcej ni¿ jeden obiekt,
11. instalacja odbiorcza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej
wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
12. zewnêtrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a
z obiektami,
13. obiekt - budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
14. uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci i parametrów
nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
15. liczba punktów pomiarowych - ³¹czna liczba uk³adów pomiarowo - rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach
do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u poszczególnych
odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿
jednego odbiorcy,
16. handlowa obs³uga odbiorców - czynnoci zwi¹zane z:
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odczytywaniem wskazañ oraz kontrol¹ uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych i urz¹dzeñ, których wskazania
stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a lub ustalenia udzia³u odbiorcy w kosztach
ciep³a dostarczonego do grupowego wêz³a cieplnego,
obliczaniem nale¿noci, wystawianiem faktur i egzekwowaniem ich realizacji,
wykonywaniem kontroli dotrzymywania warunków umowy i prawid³owoci rozliczeñ,

17. moc cieplna - iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub odebrana
od tego nonika w ci¹gu godziny,
18. zamówiona moc cieplna - ustalon¹ przez odbiorcê najwiêksz¹ 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 utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza
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 okrelonymi dla nich warunkami
technicznymi i wymaganiami technologicznymi.

CZÊÆ 2 ZAKRES DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ ZWI¥ZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEP£O
1.

Niniejsza taryfa ustala ceny i stawki op³at ciep³a dostarczanego przez sprzedawcê dzia³aj¹cego na podstawie
udzielonych koncesji na:
a) wytwarzanie ciep³a Nr WCC/938/1762/W/3/2000/RW z dnia 23 listopada 2000 r.,
b) przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/948/1762/W/3/2000/RW z dnia 23 listopada 2000 r.,
c) obrót ciep³em Nr OCC/276/1762/W/3/2000/RW z dnia 23 listopada 2000 r.,

2.

okrelone w taryfie ceny i stawki op³at stosuje siê dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu
wiadczonych us³ug.

CZÊÆ 3 PODZIA£ ODBIORCÓW CIEP£A NA GRUPY
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CZÊÆ 4 RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ CEN I STAWEK OP£AT
A. Ceny i stawki op³at za dostawê ciep³a
1. Grupa A.1.

* Ceny i stawki op³at wykazane w wartociach brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%.
2.

Grupa A.2.

* Ceny i stawki op³at wykazane w wartociach brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%.

Poz. 1429
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Grupa B.1.

*Ceny i stawki op³at wykazane w wartociach brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%.
4.

Grupa B.2.

* Ceny i stawki op³at wykazane w wartociach brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%.

Poz. 1429
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Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci
1. Przedsiêbiorstwo nie planuje przy³¹czania nowych odbiorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
odbiorcy, 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 inwestorskiego, okrelonych w przepisach
wydanych na podstawie 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 póniejszymi zmianami), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy
o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zmianami).
2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu,
podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano - monta¿owych,
niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e
nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 1.

CZÊÆ 5 ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OP£AT
1.

Miesiêczna rata op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹, pobierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej
mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówiona moc ciepln¹ dla danej grupy taryfowej.

2.

Op³ata za ciep³o, pobierana za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn iloci dostarczonego
ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przy³¹czu
do wêz³a cieplnego lub zewnêtrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji
urz¹dzeñ i instalacji okrelonych w umowach.

3.

Op³ata za nonik ciep³a, pobierana za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³ pobór nonika ciep³a, stanowi iloczyn iloci
nonika ciep³a dostarczonego do nape³niania i uzupe³nienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na
podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w wêle cieplnym, oraz ceny
nonika ciep³a dla danej grupy taryfowej.

4.

Miesiêczna rata op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe, pobierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej
mocy cieplnej oraz 1/12 stawki op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla danej grupy taryfowej.

5.

Op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe, pobierana za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn
iloci dostarczonego ciep³a ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
zainstalowanego na przy³¹czu do wêz³a cieplnego lub zewnêtrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach
rozgraniczenia eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji okrelonych w umowach oraz stawki op³aty zmiennej za us³ugi
przesy³owe dla danej grupy taryfowej.

6.

Miesiêczna rata op³aty abonamentowej, pobierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych
i 1/12 stawki op³aty abonamentowej dla danej grupy taryfowej.

CZÊÆ 6 WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT
1.

Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at, s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

2.

W przypadkach:
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
 niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda¿y ciep³a,
 udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 nielegalnego poboru ciep³a
stosuje siê odpowiednio postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
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CZÊÆ 7 ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OP£AT
1.

O zmianie cen i stawek op³at sprzedawca powiadomi odbiorcê pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem
nowych cen i stawek op³at.

2.

Taryfa mo¿e obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
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KOMUNIKAT
Uprzejmie informuje siê PT. Prenumeratorów, i¿ cena prenumeraty rocznej jednego egzemplarza Dziennika
Urzêdowego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie w 2002 roku 700,00 z³otych (w tym 7% VAT).
Prenumeratê mo¿na zg³aszaæ tylko na okres roczny w terminie do dnia 31 stycznia 2002 r., uiszczaj¹c stosown¹
kwotê na konto: Zak³ad Obs³ugi Administracji Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie,
ul. Wa³y Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Bank PEKAO S.A. IV O/Szczecin 11001483-9797-2101-111-0.
Do zamówienia nale¿y do³¹czyæ dowód wp³aty, podaæ numer NIP oraz zamieciæ klauzulê: Wyra¿am zgodê na
wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Wydawca: Wojewoda Zachodniopomorski
Redakcja: Zachodniopomorski Urz¹d Wojewódzki, Wydzia³ Nadzoru i Kontroli
ul. Wa³y Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel.: 4-303-380
e-mail: dziennikzuw@szczecin.uw.gov.pl
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