DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 13 grudnia 2001 r.
TREÆ:
Poz.:
UCHWA£Y
1430Nr XX/129/01 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim dnia 15 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej . . . . . . . . . . . . .
5138
1431Nr XXII/131/2001 Rady Gminy w Ostrowicach z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci . . . . . . . . . . . . .
5139
1432Nr XXII/132/2001 Rady Gminy w Ostrowicach z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie
obni¿enia ceny skupu ¿yta, stosowanej przy obliczaniu podatku rolnego na rok 2002 .
5140
1433Nr XXII/133/2001 Rady Gminy w Ostrowicach z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
. . . . . . . . .
5141
1434Nr XXV/282/2001 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 padziernika 2001 r. w sprawie
podatku od posiadania psów . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5143
1435Nr XXV/284/2001 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 padziernika 2001 r. w sprawie
ustalenia op³aty targowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5144
1436Nr XXVII/208/01 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 31 padziernika 2001 r. w sprawie
5145
obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na: rok 2002 . . . .
1437Nr XXXIII/156/01 Rady Gminy w R¹binie z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych oraz zwolnieñ na rok 2002 . . . . .
5146
1438Nr XXXIII/158/01 Rady Gminy w R¹binie z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie podatku
od posiadania psów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5147
1439Nr XXXIII/159/01 Rady Gminy w R¹binie z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie wysokoci
stawek op³aty targowej na rok 2002 . . . . . . . . . . . . . . .
5148
1440Nr XXXVI/250/01 Rady Gminy Rewal z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek i obni¿enia podatku od nieruchomoci . . . . . . . . .
5149
1441Nr XXXVI/251/01 Rady Gminy Rewal z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie stawek
podatku od posiadania psów
. . . . . . . . . . . . . . . . .
5150
1442Nr XXVI/253/01 Rady Gminy Rewal z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie obni¿enia
ceny skupu ¿yta stanowi¹cego podstawê do obliczania podatku rolnego na 2002 rok .
5151
1443Nr XXIII/163/2001 Rady Gminy w S³awnie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek oraz zwolnieñ w podatku od rodków transportowych na
terenie Gminy S³awno w 2002 r.
. . . . . . . . . . . . . . .
5152
1444Nr XXIII/164/2001 Rady Gminy w S³awnie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia stawek oraz wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na terenie
Gminy S³awno w 2002 roku
. . . . . . . . . . . . . . . . .
5153
1445Nr XXIII/165/2001 Rady Gminy w S³awnie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia zasad poboru i wysokoci stawek op³aty targowej na terenie Gminy S³awno
w 2002 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5154
1446Nr XXIII/165/2001 Rady Gminy w S³awnie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
wysokoci stawek, zasad ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci i wprowadzenia
zwolnieñ w podatku od posiadania psów na terenie Gminy S³awno w 2002 roku . .
5156
1447Nr XXVIII/251/2001 Rady Miejskiej w S³awnie z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na rok 2002 5157
1448Nr XXVIII/252/2001 Rady Miejskiej w S³awnie z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta S³awna na rok
podatkowy 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5158
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1449Nr XXVIII/253/2001 Rady Miejskiej w S³awnie z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia wysokoci rocznej stawki podatku od posiadania psów na rok 2002 . . .
5159
1450Nr XXVIII/254/2001 Rady Miejskiej w S³awnie z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie
ustalenia stawek op³aty targowej
. . . . . . . . . . . . . . . .
5160
1451Nr XXXII/185/2001 Rady Gminy S³awoborze z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia stawek podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹cych na terenie gminy
S³awoborze
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5161
1452Nr XXXII/186/2001 Rady Gminy S³awoborze z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na terenie gminy
S³awoborze
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5163
1453Nr XXXII/187/2001 Rady Gminy S³awoborze z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie
ustalenia stawki podatku rolnego obowi¹zuj¹cej na terenie gminy S³awoborze . . .
5167
1454Nr XXXII/188/2001 Rady Gminy S³awoborze z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie
ustalenia podatku od posiadania psów na terenie gminy S³awoborze . . . . . .
5168
1455Nr XXXIX/413/2001 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciñskim z dnia 7 listopada 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
5169
1456Nr XLVI/946/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie podatku
od nieruchomoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5169
1457Nr XLVI/947/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie podatku
od posiadania psów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5171
1458Nr XLVI/948/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie podatku
od rodków transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5172
1459Nr XXXVII/288/01 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci . . . . . . . . . . . . .
5175
1460Nr XXXVII/289/01 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie
obni¿enia ceny skupu ¿yta stanowi¹cej podstawê obliczenia podatku rolnego . . .
5176
1461Nr XXVIII/212/2001 Rady Gminy wierzno z dnia 30 padziernika 2001 r. w sprawie
podatku rolnego na 2002 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5177
1462Nr XXVIII/213/2001 Rady Gminy wierzno z dnia 30 padziernika 2001 r. w sprawie
ustalenia op³aty targowej
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5177
1463Nr XXVIII/214/2001 Rady Gminy wierzno z dnia 30 padziernika 2001 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnieñ w 2002 roku .
5178
1464Nr XXVIII/215/2001 Rady Gminy wierzno z dnia 30 padziernika 2001 r. w sprawie
ustalenia op³aty administracyjnej
. . . . . . . . . . . . . . . .
5180
1465Nr XXVIII/216/2001 Rady Gminy wierzno z dnia 30 padziernika 2001 r. sprawie
okrelenia stawek podatku od rodków transportowych
. . . . . . . . .
5181
1466Nr XXVIII/217/2001 Rady Gminy wierzno z dnia 30 padziernika 2001 r. w sprawie
podatku od posiadania psów
. . . . . . . . . . . . . . . . .
5184
1467Nr XXXIII/246/2001 Rady Gminy Tychowo z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie obni¿enia
redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 roku . . . .
5185
1468Nr XXXIII/247/2001 Rady Gminy Tychowo z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci i zwolnieñ od tego podatku . . . .
5186
1469Nr XXXIII/253/2001 Rady Gminy Tychowo z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
. . . . . . . . .
5187
1470Nr XXXV/224/2001 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci
. . . . . . . . .
5190
1471Nr XXXV/225/2001 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie op³aty miejscowej
. . . . . . . . . . . . . . . . .
5192
1472Nr XXXV/227/2001 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy Ustronie Morskie . . . . . . . . . . . . .
5193
1473Nr XXXV/228/2001 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych . . . . . . . . . .
5193
1474Nr XXXIII/360/2001 Rady Miejskiej w Wêgorzynie z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci
. . . . . . . . .
5201
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1475Nr XXXIII/361/2001 Rady Miejskiej w Wegorzynie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
stawek op³aty targowej na terenie Gminy Wêgorzyno . . . . . . . . . .
5203
1476Nr XXXIII/362/2001 Rady Miejskiej w Wêgorzynie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
ustalenia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego . . . . . . . .
5204
1477Nr XXXIII/364/2001 Rady Miejskiej w Wêgorzynie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia stawek w podatku od rodków transportowych . . . . . . . . .
5205
1478Nr XXXIII/365/2001 Rady Miejskiej w Wêgorzynie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
stawek podatku od posiadania psów, terminu p³atnoci i sposobów jego poboru . .
5209
1479Nr XXXV/190/2001 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2002 rok.
. . . . . . . .
5210
1480Nr XXXV/191/2001 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
wysokoci stawek podatku od posiadania psów, terminów p³atnoci i sposobie jego
poboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5211
1481Nr XXXV/192/2001 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego . . . . . . . . . .
5212
1482Nr XXXV/193/2001 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy
Wierzchowo w roku 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5213
1483Nr XXXV/194/2001 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
op³aty administracyjnej za spisanie testamentu . . . . . . . . . . . .
5215
POROZUMIENIA
1484zawarte w dniu 7 grudnia 2001 r. pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Dyrektorem
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Wa³czu w sprawie powierzenia
Dyrektorowi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Wa³czu zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej dotycz¹cych prowadzenia postêpowania egzekucyjnego
obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym polegaj¹cych na przymusowym przekwaterowaniu
z kwater i lokali mieszkalnych bêd¹cych w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
5216
1485zawarte w dniu 7 grudnia 2001 r. pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Dyrektorem
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Koszalinie w sprawie
powierzenia Dyrektorowi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego
w Koszalinie zadañ z zakresu administracji rz¹dowej dotycz¹cych prowadzenia postêpowania
egzekucyjnego obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym polegaj¹cych na przymusowym
przekwaterowaniu z kwater i lokali mieszkalnych bêd¹cych w zasobach Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5218
1486zawarte w dniu 7 grudnia 2001 r. pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Dyrektorem
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Szczecinie w sprawie
powierzenia Dyrektorowi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego
w Szczecinie zadañ z zakresu administracji rz¹dowej dotycz¹cych prowadzenia postêpowania
egzekucyjnego obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym polegaj¹cych na przymusowym
przekwaterowaniu z kwater i lokali mieszkalnych bêd¹cych w zasobach Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5220
1487zawarte w dniu 7 grudnia 2001 r. pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Dyrektorem
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Ko³obrzegu w sprawie
powierzenia Dyrektorowi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego
w Ko³obrzegu zadañ z zakresu administracji rz¹dowej dotycz¹cych prowadzenia
postêpowania egzekucyjnego obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym polegaj¹cych na
przymusowym przekwaterowaniu z kwater i lokali mieszkalnych bêd¹cych w zasobach
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej . . . . . . . . . . . . . . . .
5222
1488zawarte w dniu 7 grudnia 2001 r. pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Dyrektorem
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Stargardzie Szczeciñskim
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego
w Stargardzie Szczeciñskim zadañ z zakresu administracji rz¹dowej dotycz¹cych
prowadzenia postêpowania egzekucyjnego obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym
polegaj¹cych na przymusowym przekwaterowaniu z kwater i lokali mieszkalnych bêd¹cych
w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej . . . . . . . . . . . .
5224
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Poz. 1430

KOMUNIKAT
1489Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie
wytyczenia granic pasa technicznego wokó³ morskich wód wewnêtrznych na terenie miasta
Kamieñ Pomorski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5226
INFORMACJE
1490Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Nr WCC/167B/342/W/3/2001/MJ
z dnia 22 padziernika 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5229
1491Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Nr WCC/903A/8025/W/3/2001/RW
z dnia 27 listopada 2001 r.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
5229
1492Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Nr OSZ820/511-C/63c/13/2001/I/BSt
z dnia 12 grudnia 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5230
OBWIESZCZENIE
1493Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie zmian w sk³adzie osobowym Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciñskim
.
5236
OWIADCZENIE
1494stron kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego zawartego dnia
19 czerwca 2001 r. w Warszawie pomiêdzy Rad¹ Ministrów reprezentowan¹ przez Jerzego
Kropiwnickiego, Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa a Samorz¹dem
Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Józefa Jerzego Faliñskiego,
Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego, dotycz¹ce zmian w kontrakcie
wojewódzkim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5236

Poz. 1430
UCHWA£A NR XX/129/01
Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim
z dnia 15 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121,
poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 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.
1.

Uchwala siê op³atê administracyjn¹ za sporz¹dzenie testamentu allograficznego przed przewodnicz¹cym zarz¹du
gminy.

2.

Stawki op³aty administracyjnej za sporz¹dzenie testamentu, o którym mowa w pkt 1 wynosi

 35,00 z³.

§ 2.
Op³ata jest p³atna w kasie Urzêdu Gminy w dniu zg³oszenia wniosku o dokonanie czynnoci urzêdowych, o których
mowa w § 1.
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§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Gminy.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XVl/89/2000 z dnia 18 grudnia 2000 r. Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim w sprawie
ustalenia op³aty administracyjnej.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jan Ob³¹k

Poz. 1431
UCHWA£A NR XXII/131/2001
Rady Gminy w Ostrowicach
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek 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,
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 stawki podatku od nieruchomoci:
1)

od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,41 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

2)

od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena oraz
czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  13,00 z³ od 1 m2,

3)

od pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

4)

od budowli  2 % ich wartoci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,

5)

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

6)

od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,55 z³,
b) od dzia³ek rekreacyjnych i letniskowych  0,09 z³,
c) od gruntów bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych wykorzystywanych na
cele rolnicze  0,04 z³,
d) od pozosta³ych gruntów  0,08 z³,
e) od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,28 z³, od 1,00 ha
powierzchni.
§ 2.

Zwalnia siê budynki i grunty zajête na potrzeby s³u¿b ratowniczych, instytucji kultury, pomocy spo³ecznej i sportu.
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§ 3.

Zwalnia siê budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ (wspó³w³asnoæ) gminy 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.
§ 4.
Zwolnienia, o których mowa w § 2, 3  nie obejmuj¹ budynków i gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej.
§ 5.
Budynki pozosta³e nale¿¹ce do rencistów i emerytów, którzy przekazali gospodarstwa rolne w zamian za rentê lub
emeryturê podlegaj¹ opodatkowaniu do 50 m2 powierzchni  4 z³ od 1 m2.
§ 6.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 7.
Traci moc uchwa³a Nr XV/100/2000 Rady Gminy w Ostrowicach z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci.
§ 8.
Uchwa³a obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Brunon Suwalski
Poz. 1432
UCHWA£A NR XXII/132/2001
Rady Gminy w Ostrowicach
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta, stosowanej przy obliczaniu podatku rolnego na rok 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 uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Obni¿a siê cenê skupu 1 q ¿yta stosowan¹ przy obliczaniu podatku rolnego, ustalon¹ przez Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego do kwoty 32,00 z³.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwa³a obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Brunon Suwalski
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Poz. 1433
UCHWA£A NR XXII/133/2001
Rady Gminy w Ostrowicach
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121, poz. 540;
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 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.

Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych na terenie gminy Ostrowice:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

400 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

700 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton

900 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, lub
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi - dwie, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej
pojazdu:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 15 ton

1.000 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton

1.200 z³,
3) od samochodu ciê¿arowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, lub
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi - trzy, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej
pojazdu:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton, a mniejszej ni¿ 19 ton

1.200 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 19 ton, a mniejszej ni¿ 23 tony

1.400 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony, a mniejszej ni¿ 26 ton

1.500 z³,
4) od samochodu ciê¿arowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, lub
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi  cztery i wiêcej, w zale¿noci od dopuszczalnej
masy ca³kowitej pojazdu:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony, a mniejszej ni¿ 27 ton

1.500 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 27 ton, a mniejszej ni¿ 29 ton

1.700 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton, a mniejszej ni¿ 32 tony

2.200 z³,
5) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

800 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

900 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton

1.000 z³,
6) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹,
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, lub z innym systemem zawieszenie
osi jezdnych, o liczbie osi  dwie, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 31 ton

1.200 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton, a mniejszej ni¿ 40 ton

1.700 z³,
7) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹,
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, lub z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych, o liczbie osi - trzy, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton, a mniejszej ni¿ 40 ton

1.500 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton, a mniejszej ni¿ 44 tony

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

300 z³,
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9)

od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, lub z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego, o liczbie osi  jedna, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton

300 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 25 ton

400 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton, a mniejszej ni¿ 28 ton

500 z³,
10) od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, lub z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego, o liczbie osi - dwie, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony, a mniejszej ni¿ 33 tony

800 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 33 tony. a mniejszej ni¿ 38 ton

1.200 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton, a mniejszej ni¿ 44 tony

1.500 z³,
11) od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, lub z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego, o liczbie osi  trzy, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton, a mniejszej ni¿ 38 ton

900 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton, a mniejszej ni¿ 44 tony

1.200 z³,
12) od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc

400 z³,
b) powy¿ej 15 i mniej ni¿ 30 miejsc

600 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.300 z³.

2.

Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 5, 8 i 12 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i okrela
w wysokoci:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

300 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

600 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton

800 z³,
2) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ i przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

300 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

600 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton

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

200 z³,
4) od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc

300 z³,
b) powy¿ej 15 miejsc i mniej ni¿ 30 miejsc

500 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.200 z³.
§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 3.
Uchwala obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Brunon Suwalski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 52

 5143 

Poz. 1434

Poz. 1434
UCHWA£A NR XXV/282/2001
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 17 padziernika 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Stawka podatku od posiadania psów, od jednego psa wynosi 20,00 z³otych.
§ 2.
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady naliczania podatku od posiadania psów:
1.

Na terenie gminy  na podstawie wykazów sporz¹dzonych przez so³tysów lub inne osoby wskazane przez Burmistrza.

2.

Na terenie miasta  na podstawie wykazów sporz¹dzonych przez w³acicieli b¹d zarz¹dców budynków lub inne
osoby wskazane przez Burmistrza.
§ 3.

Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.
§ 4.
Ustala siê prowizjê za inkaso w wysokoci 15% od kwoty pobranej przez inkasenta.
§ 5.
Inkaso od posiadania psów prowadziæ bêd¹ inkasenci zatrudnieni przez Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 6.
Podatek p³atny jest jednorazowo w terminie do dnia 15 wrzenia 2002 r.
§ 7.
Traci moc uchwa³a Nr XVIII/213/2000 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie podatku od
posiadania psów.
§ 8.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§ 9.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Piotr Drewla
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Poz. 1435
UCHWA£A NR XXV/284/2001
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 17 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 2 pkt 4 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 Miejska w Polanowie uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
1.

Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej za zajête w celach handlowych miejsce do sprzeda¿y w wysokoci
3,00 z³ za 1 m2 powierzchni (zajêty lub rozpoczêty), przy czym nie mo¿e przekroczyæ kwoty 527,96 z³ dziennie.

2.

Dzienn¹ stawkê op³aty targowej obni¿a siê do kwoty 1,20 z³ za 1 m2 powierzchni zajêty lub rozpoczêty w przypadku
wykupienia miejsca na cele handlowe na okres 30 dni.
§ 2.

W przypadku imprez organizowanych przez Urz¹d Miasta i Gminy oraz wi¹t kocielnych dopuszcza siê mo¿liwoæ
zamkniêcia targowiska dla handluj¹cych z jednotygodniowym powiadomieniem zainteresowanych przez wywieszenie
informacji na placu targowym.
§ 3.
Ustala siê prowizjê za inkaso w wysokoci 20% od pobranych op³at. Prowizja wyp³acana bêdzie raz w miesi¹cu
inkasentowi zatrudnionemu przez Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 4.
Wp³ywy z op³aty targowej stanowi¹ dochód Gminy.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§ 6.
Trac¹ moc:


uchwa³a Rady Miejskiej w Polanowie Nr IX/95/99 z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia op³aty targowej,



uchwa³a Rady Miejskiej w Polanowie Nr X/99/99 z dnia 29 wrzenia 1999 r. w sprawie zmiany uchwa³y
Nr IX/5/99 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia op³aty targowej.
§ 7.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Piotr Drewla
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UCHWALA NR XXVII/208/01
Rady Gminy w Przybiernowie
z dnia 31 padziernika 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na rok 2002.
Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca I990 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) i 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 Przybiernowie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r. og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r. (M.P. Nr 35, poz. 573), obni¿a siê z kwoty 37,19 za 1 q do
kwoty 36,38 za 1 q.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w Przybiernowie.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Ryszard Kazanowski
Poz. 1437
UCHWA£A NR XXXIII/156/01
Rady Gminy w R¹binie
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych oraz zwolnieñ 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 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121,
poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 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 R¹binie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê stawkê roczn¹ podatku od rodków transportowych na rok 2002 na terenie Gminy R¹bino w wysokoci:
1)

od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
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 a poni¿ej 12 ton

500 z³,
750 z³,
1.000 z³,
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2)

od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.250 z³,
 o liczbie osi  trzy
1.500 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy
1.700 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.900 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.200 z³,

3)

od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.300 z³,
 o liczbie osi  trzy
1.550 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy
1.750 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.850 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.130 z³,

4)

od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
900 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
1.000 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.100 z³,

5)

od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.400 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.700 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.800 z³,
 o liczbie osi  trzy
1.900 z³,

6)

od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.450 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.750 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
2.100 z³,
 o liczbie osi  trzy
2.220 z³,

7)

od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
300 z³,

8)

od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
700 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
1.000 z³,
 o liczbie osi  dwie
1.000 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
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o liczbie osi  dwie
o liczbie osi  trzy

1.400 z³,
1.400 z³,

od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
800 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
1.100 z³,
 o liczbie osi  dwie
1.120 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.500 z³,
 o liczbie osi  trzy
1.500 z³,

10) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

700 z³,
1.360 z³.

§ 2.
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych autobusy stanowi¹ce w³asnoæ gminy.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w R¹binie.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/125/2000 Rady Gminy w R¹binie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoci stawek
podatku od rodków transportowych na rok 2001.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jan Kumierek
Poz. 1438
UCHWA£A NR XXXIII/158/01
Rady Gminy w R¹binie
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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 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 R¹binie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Wysokoæ podatku od posiadania psów na terenie Gminy R¹bino wynosi 20 z³ rocznie od jednego psa.
§ 2.
Zwalnia siê z podatku od posiadania psów w 2002 r. wszystkich innych nie wymienionych w art. 13 ust. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych posiadaczy psów na terenie gminy R¹bino.
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§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w R¹binie.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/126/2000 Rady Gminy w R¹binie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoci stawek
podatku od posiadania psów.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jan Kumierek
Poz. 1439
UCHWA£A NR XXXIII/159/01
Rady Gminy w R¹binie
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek op³aty targowej 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. 19 pkt 1, lit. a, oraz 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 w R(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 R¹binie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej pobieran¹ od osób fizycznych i prawnych dokonuj¹cych sprzeda¿y
w miejscowociach Gminy R¹bino w wysokoci  11 z³.

2.

Op³atê targow¹ wp³aca siê bezporednio do kasy Urzêdu Gminy w R¹binie lub u so³tysa.
§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy R¹bino.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/129/2000 Rady Gminy w R¹binie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoci stawek
op³aty targowej i op³aty administracyjnej na rok 2001.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jan Kumierek
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UCHWA£A NR XXXVI/250/01
Rady Gminy Rewal
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek i obni¿enia podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 5 ust. 1, 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) i § 1 pkt 1 lit. od a do h rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1-2 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 Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cy sposób:
1.

Od budynków mieszkalnych lub ich czêci



0,49 z³/m2.

2.

Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
i inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, oraz czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na dzia³alnoæ gospodarcz¹



16,83 z³/m2.

3.

Od pozosta³ych budynków
 w przypadku prowadzenia w nich dzia³alnoci gospodarczej
 od budynków letniskowych (dacza)





4,20 z³/m2,
16,83 z³/m2,
5,62 z³/m2.

4.

Od budowli



2 %ich wartoci.

5.

Od 1m powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
b) zwi¹zanych z prowadzeniem pól namiotowych
c) od pozosta³ych





0,60 z³/m2,
0,60 z³/m2,
0,09 z³/m2.

6.

Od u¿ytków rolnych nie wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw rolnych



0,06 z³/m2.

7.

Od gruntów pod jeziorami



3,28 z³/ha powierzchni.

2

§ 2.
Obni¿a siê:
1.

Stawkê podatku okrelon¹ w § 1 pkt 2 i 3 do wysokoci 13,50 z³/1m2 dla podatników maj¹cych zarejestrowana
dzia³alnoæ w Gminie Rewal oraz spó³ek prawa handlowego posiadaj¹cych siedzibê na terenie Gminy Rewal.

2.

Obni¿a siê o 20 % stawki podatków od budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej dla
podmiotów, które zatrudniaj¹, co najmniej 5 osób w ci¹gu ka¿dego miesi¹ca roku podatkowego poprzedzaj¹cego
rok udzielenia ulgi.

(Uzasadnienie: Warunkiem otrzymania takiej ulgi jest przed³o¿enie dokumentów rozliczeniowych ZUS tj. deklaracji,
DRA oraz dowodów wp³at na ZUS roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia ulgi musi wynosiæ, co najmniej 5 osób ka¿dego
miesi¹ca roku podatkowego. Przeciêtne zatrudnienie w skali roku nie bêdzie podstaw¹ do jej udzielenia).
§ 3.
Zwalnia siê od naliczania podatku od nieruchomoci - nieruchomoci stanowi¹ce mienie komunalne Gminy Rewal tj.:


zak³ady bud¿etowe,



jednostki bud¿etowe,
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s³u¿by zdrowia,
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§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 5.
Traci moc uchwa³a Nr XXVI/175/2000 Rady Gminy Rewal z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek i obni¿enia podatku od nieruchomoci.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego
i ma zastosowanie od pocz¹tku roku 2002 do nale¿nych podatków i op³at.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Alojzy Kral
Poz. 1441
UCHWA£A NR XXXVI/251/01
Rady Gminy Rewal
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 14 pkt 1-4, art. 20 ust. 1 - 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) i § 1 pkt 3 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1-2 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 Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê stawki podatku od posiadania psów w stosunku rocznym od osób fizycznych w nastêpuj¹cej wysokoci:


od posiadania psa  30,00 z³.
§ 2.

Podatków od posiadania psów nie pobiera siê:
1.

Pod warunkiem wzajemnoci - od cz³onków przedstawicielstw dyplomatycznych i urzêdników konsularnych oraz
innych osób zwi¹zanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów miêdzynarodowych, je¿eli nie s¹
obywatelami polskimi i nie maj¹ miejsca sta³ego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

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

3.

Od osób 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.

1.

Zwalnia siê z podatku dozorców nocnych z tytu³u posiadania jednego psa.
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Emeryci, rencici, kombatanci prowadz¹cy samodzielne gospodarstwo domowe  op³acaj¹ po³owê stawki
wymienionej w § 1  od jednego psa.
Za ka¿dego nastêpnego psa  umorzenie nie przys³uguje.
§ 4.

Poboru podatku dokonuj¹ so³tysi w terminie do 30 czerwca ka¿dego roku.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 6.
Traci moc uchwa³a Nr XVII/92/99 Rady Gminy w Rewalu z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie stawek podatku od
posiadania psów.
§ 7.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od pocz¹tku roku 2002 do nale¿nych podatków i op³at.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Alojzy Kral
Poz. 1442
UCHWA£A NR XXVI/253/01
Rady Gminy Rewal
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta stanowi¹cego podstawê do obliczania podatku rolnego na 2002 rok.
Na podstawie art. 6 ust. 3, art. 12 ust. 7 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), art. 40, ust. 1, art. 42, ust. 1-2 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 Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Obni¿a siê cenê skupu ¿yta przyjmowan¹ do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rewal z 37,19 z³/q na 28,00 z³/q.
§ 2.
Zwalnia siê od podatku rolnego grunty, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym, ¿e zwolnienie mo¿e dotyczyæ nie
wiêcej ni¿ 20 % powierzchni u¿ytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie wiêcej ni¿ 10 ha - na okres nie d³u¿szy ni¿
3 lata.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego i zastosowanie od pocz¹tku roku podatkowego 2002.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Alojzy Kral
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UCHWA£A NR XXIII/163/2001
Rady Gminy w S³awnie
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek oraz zwolnieñ w podatku od rodków transportowych na terenie
Gminy S³awno w 2002 r.
Na podstawie 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) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 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:
I.

Ustala siê roczne stawki 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

950,00 z³),
powy¿ej 9,0 ton i poni¿ej 12 ton

1.140,00 z³,
2. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) z dwiema osiami jezdnymi

1.084,00 z³,
b) z trzema osiami jezdnymi

1.366,00 z³,
c) z czterema i wiêcej osiami jezdnymi

2.124,00 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

1.330,00 z³,
4. od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie 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
b) powy¿ej 36 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi

1.678,00 z³,
 z trzema osiami jezdnymi

2.207,00 z³,
5. od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego

600,00 z³,
6. od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) do 36 ton w³¹cznie
z jedn¹ osi¹ jezdn¹

800,00 z³,
z dwiema i trzema osiami jezdnymi

1.118,00 z³,
b) powy¿ej 36 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi

1.472,00 z³,
 z trzema osiami jezdnymi

1.200,00 z³,
7. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc

800,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.500,00 z³,

II.

Stawki podatku ustalone w ust. 1 podwy¿sza siê o 5% dla rodków transportowych, których wiek przekroczy³
pe³ne 10 lat, licz¹c od nastêpnego roku po roku produkcji pojazdu.
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§ 2.
Zwalnia siê od podatku rodki transportowe bêd¹ce w posiadaniu stra¿y po¿arnych.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Nr XVII/128/2000 Rady Gminy w S³awnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie stawek w podatku
od rodków transportowych na terenie Gminy w 2001 roku.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Stefan £o
Poz. 1444
UCHWA£A NR XXIII/164/2001
Rady Gminy w S³awnie
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek oraz wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci
na terenie Gminy S³awno 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), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Roczne stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹ w z³:
1.

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



0,49 z³,

2.

od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcza
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
 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej



16,83 z³,

3.

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



7,84 z³,

4.

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



4,17 z³,



5,62 z³,



2%,

5.

od budowli - od ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 - 6 ustawy
oraz 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  od ich wartoci okrelonej w art. 7a ust. 1 - 4 ustawy
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od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkiem mieszkalnym od 1m2 powierzchni
od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.),
wykorzystywanych na cele rolnicze  od 1m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniku wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
 od 1 ha powierzchni
c) pozosta³ych
 od 1 m2 powierzchni



0,60 z³,



0,06 z³,



3,28 z³,



0,09 z³.

§ 2.
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1)

nieruchomoci lub ich czêci u¿ytkowane przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹,

2)

nieruchomoci lub ich czêci zajête na zorganizowane place zabaw dla dzieci i m³odzie¿y oraz tereny i obiekty
sportowe.
§ 3.

Traci moc uchwa³a Nr XVII/137/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci
na terenie Gminy S³awno w 2001 roku.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Stefan £o
Poz. 1445
UCHWA£A NR XXIII/165/2001
Rady Gminy w S³awnie
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad poboru i wysokoci stawek op³aty targowej na terenie Gminy S³awno w 2002 roku.
Na podstawie 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) 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 Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej okrelonych w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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§ 2.
1.

Pobór op³aty targowej nastêpuje w drodze inkasa przez so³tysów.

2.

Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso okrela siê w wysokoci 15 % od zainkasowanych kwot.
§ 3.

Traci moc uchwa³a Nr XVII/130/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia zasad poboru i wysokoci stawek
op³aty targowej na terenie Gminy S³awno w 2001 roku.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Stefan £o
Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXIII/165/2001
Rady Gminy w S³awnie
z dnia 15 listopada 2001 r. (poz. 1445)

Cennik dziennych stawek op³aty targowej na terenie gminy S³awno w 2002 r.
Lp.

Wyszczególnienie

Stawka
op³aty
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UCHWA£A NR XXIII/166/2001
Rady Gminy w S³awnie
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek, zasad ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci i wprowadzenia
zwolnieñ w podatku od posiadania psów na terenie Gminy S³awno w 2002 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 199O 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) i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokolanych (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.
Roczna stawka podatku od posiadania psów wynosi w z³:
1)

od pierwszego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu



20,00 z³,

2)

od drugiego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu



23,00 z³,

3)

od trzeciego i ka¿dego nastêpnego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu



31,00 z³.

§ 2.
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w § 1 uchwa³y je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa
po 30 czerwca roku podatkowego.
§ 3.
Podatek p³atny jest z góry, bez wezwania w terminie do 30 czerwca roku podatkowego lub w ci¹gu 14 dni od dnia
wejcia w posiadanie psa, je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego.
§ 4.
Pobór podatku nastêpuje w drodze inkasa, wynagrodzenie za inkaso ustala siê odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 5.
Zwalnia siê mieszkañców Gminy S³awno z podatku od posiadania psów w 2002 r.
§ 6.
Traci moc uchwa³a Nr XVII/129/2001 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania
psów na 2001 rok.
§ 7.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 8.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Stefan £o
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Poz. 1147
UCHWA£A NR XXVIII/251/2001
Rady Miejskiej w S³awnie
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych 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 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.
Okrela siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w wysokoci:
1.

Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
b) od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
c) od 9 ton

500,00 z³.
800,00 z³.
1.000,00 z³.

2.

Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

2.150,00 z³.

3.

Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania
³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton.

1.100,00 z³.

4.

Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.770,00 z³.
b) od 36 ton
2.290,00 z³.

5.

Od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatników podatku
rolnego
800 z³.

6.

Od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ zespo³u
pojazdów równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatników podatku rolnego:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.200,00 z³.
b) od 36 ton
1.770,00 z³.

7.

Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.000,00 z³.
1.500,00 z³.

§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta S³awna.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Nr XXI/179/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od posiadania
rodków transportowych na rok podatkowy 2001.
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§ 4.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Roman Granisz
Poz. 1448
UCHWA£A NR XXVIII/252/2001
Rady Miejskiej w S³awnie
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta S³awna
na rok podatkowy 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. 5 ust. 1 i 2 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Stawki roczne podatku od nieruchomoci wynosz¹:
1)

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

2)

od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
innej ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci zajêtych na potrzeby
bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych
zajêtych na dzia³alnoæ gospodarcz¹  za 1m2 powierzchni u¿ytkowej

0,45 z³,

16,83 z³,

3)

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

7,84 z³,

4)

od pozosta³ych budynków lub ich czêci  za 1m powierzchni u¿ytkowej

5,27 z³,

5)

od budowli - od ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 4 - 6 i art. 7a
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych

6)
7)

2

od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  za 1m 2 powierzchni u¿ytkowej

2 %,
0,60 z³,

od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych
w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym  wykorzystywanych
na cele rolnicze  za 1m2 powierzchni u¿ytkowej
0,05 z³,
b) pod jeziorami, zajête na zbiorniki wodne i retencyjne lub elektrowni wodnych - za 1 ha powierzchni 3,28 z³,
c) od pozosta³ych gruntów  za 1m2 powierzchni u¿ytkowej
0,08 z³.
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§ 2.
Zwalnia siê z podatku nieruchomoci lub ich czêci:
1)

zajête na potrzeby placówek kultury,

2)

zajête na place zabaw dla dzieci i m³odzie¿y oraz tereny sportowe i rekreacyjne,

3)

nieruchomoci u¿ytkowane przez orkiestry dête,

4)

stanowi¹ce w³asnoæ gminy, a nie przekazane w zarz¹d, najem, dzier¿awê lub u¿ytkowanie oraz te, w stosunku do
których nie powsta³ obowi¹zek podatkowy.
§ 3.

Traci moc uchwa³a Nr XXI/180/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci
na terenie miasta S³awna na rok podatkowy 2001.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta S³awna.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Roman Granisz
Poz. 1449
UCHWA£A NR XXVIII/253/2001
Rady Miejskiej w S³awnie
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznej stawki podatku od posiadania psów 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. 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów w wysokoci:


od pierwszego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu i od ka¿dego nastêpnego 22,00 z³,



dla posiadaczy psów bêd¹cych emerytami lub rencistami od pierwszego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu i od
ka¿dego nastêpnego 11,00 z³.
§ 2.

Podatek p³atny jest bez wezwania z góry do 31 marca roku podatkowego lub w ci¹gu 14 dni od dnia nabycia psa,
a je¿eli nabycie psa nast¹pi³o po 30 czerwca roku podatkowego podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki
okrelonej w § 1 uchwa³y.
§ 3.
Pobór podatku nastêpuje w drodze inkasa, wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 10%.
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§ 4.
Poboru podatku od posiadania psów dokonuj¹:
1.

Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spó³ka z o.o. w S³awnie od mieszkañców
administrowanych budynków oraz od w³acicieli nieruchomoci w miecie S³awnie.

2.

Spó³dzielnia Mieszkaniowa Wybrze¿e w S³awnie od mieszkañców budynków Spó³dzielni.
§ 5.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta S³awna.
§ 6.
Traci moc uchwa³a Nr XXI/181/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od posiadania
psów na rok 2001.
§ 7.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Roman Granisz

Poz. 1450
UCHWA£A NR XXVIII/254/2001
Rady Miejskiej w S³awnie
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej.
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). 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej okrelonych w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
1.

Pobór op³aty targowej nastêpuje w drodze inkasa, dokonywanego przez osobê fizyczn¹ na podstawie zawartej
umowy o inkaso.

2.

Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 20%.
§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta S³awna.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XXI/182/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek op³aty targowej.
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§ 5.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Roman Granisz
Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXVIII/254/2001
Rady Miejskiej w S³awnie
z dnia 9 listopada 2001 r. (poz. 1450)

CENNIK
dziennych stawek op³aty targowej na terenie miasta S³awna
1.

Przy sprzeda¿y w³asnych produktów z wozu konnego lub samochodu osobowego

22,00 z³.

2.

Przy sprzeda¿y z samochodu ciê¿arowego i przyczepy od jednego pojazdu o ³adownoci:
a) do 2 ton w³¹cznie
b) powy¿ej 2 ton

48,00 z³.
68,00 z³.

3.

Przy sprzeda¿y obnonej z rêki oraz ma³ych wózków, koszy, itp. - od jednej osoby sprzedaj¹cej:
a) wyroby w³asnej produkcji
b) pozosta³e wyroby i artyku³y
c) zwalnia siê z op³aty targowej osoby fizyczne sprzedaj¹ce wy³¹cznie runo lene

14,00 z³.
48,00 z³.

4.

Przy sprzeda¿y towaru ze sto³u - za 1m2 zajêtego sto³u

14,00 z³.

Poz. 1451
UCHWA£A NR XXXII/185/2001
Rady Gminy S³awoborze
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹cych na terenie gminy S³awoborze.
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; 2001 r.
Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), art. 5 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 2, art. 14, 15 i 19 pkt 1 lit. a, 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; z 2001 r. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy w S³awoborzu po wys³uchaniu pozytywnej opinii Komisji
ds. Bud¿etu uchwala, co nastêpuje:
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§ 1.
1.

Ustala siê nastêpuj¹ce wysokoci rocznych stawek podatku od nieruchomoci:

§ 2.
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1)

budynki wymienione w § 1 pkt 4 lit. a niniejszej uchwa³y, bêd¹ce we w³adaniu emerytów i rencistów, którzy
przekazali gospodarstwo w zamian za emeryturê lub rentê,

2)

grunty wymienione w § 1 pkt 7 lit. d, bêd¹ce we w³adaniu emerytów i rencistów, którzy przekazali gospodarstwo
rolne w zamian za emeryturê lub rentê,

3)

nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia dzia³alnoci statutowej przez jednostki organizacyjne
gminy,

4)

budowle, o których mowa w § 1 pkt 5:
a) stanowi¹ce w³asnoæ gminy i bêd¹ce w jej u¿ytkowaniu,
b) ruroci¹gi i przewody sieci rozdzielczej gazów /c.
§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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§ 4.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego,
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Czes³aw £yskawka
Poz. 1452
UCHWA£A NR XXXII/186/2001
Rady Gminy S³awoborze
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na terenie gminy S³awoborze.
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; 2001 r.
Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) 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; z 2001 r. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy w S³awoborzu po
wys³uchaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Bud¿etu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Okrela siê roczne stawki podatku od rodków transportowych:
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§ 2.
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych pojazdy bêd¹ce w³asnoci¹ gminy.
§ 3.
Podatek od rodków transportowych p³atny jest bez wezwania w dwóch ratach:


do 15 lutego,



do 15 wrzenia, w kasie Urzêdu Gminy w S³awoborzu lub na rachunek bankowy Urzêdu.
§ 4.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego,
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Czes³aw £yskawka
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Za³¹czniki do uchwa³y Nr XXXII/186/2001
Rady Gminy w S³awoborzu
z dnia 16 listopada 2001 r. (poz. 1452)

Za³¹cznik Nr 1
Stawki podatku dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 2 uchwa³y.
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Za³¹cznik Nr 2

Stawki podatku dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 4 uchwa³y.
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Za³¹cznik Nr 3

Stawki podatku dla przyczep i naczep okrelonych w § 1 pkt 6 uchwa³y.

Poz. 1453
UCHWA£A NR XXXII/187/2001
Rady Gminy S³awoborze
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego obowi¹zuj¹cej na terenie gminy S³awoborze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 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, art. 6a ust. 8 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) i Komunikatu GUS 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 uchwala, co nastêpuje:
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§ 1.
Ustala siê, ¿e podstaw¹ do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy S³awoborze bêdzie rednia cena skupu ¿yta
w kwocie 33,40 z³ za 1 q.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego,
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Czes³aw £yskawka
Poz. 1454
UCHWA£A NR XXXII/188/2001
Rady Gminy S³awoborze
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na terenie gminy S³awoborze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 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; 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), 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; z 2001 r. Nr 125, poz. 1375)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê wysokoæ stawki podatku od posiadania psów, w kwocie 10,00 z³.
§ 2.
Zwalnia siê z podatku od posiadania psów mieszkañców gminy S³awoborze.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego,
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Czes³aw £yskawka
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UCHWA£A NR XXXIX/413/2001
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciñskim
z dnia 27 listopada 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 5 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
W § 1 uchwa³y Nr XXXVII/391/2001 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciñskim z dnia 25 wrzenia 2001 r. w sprawie
ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków i przewodów sieci rozdzielczej wody

 1%.

§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Stargardu Szczeciñskiego.
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego, w prasie lokalnej oraz
wywieszeniu na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Stargardzie Szczeciñskim przy ul. Czarnieckiego 17.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Ryszard Wierzbicki
Poz. 1456
UCHWA£A NR XLVI/946/01
Rady Miasta Szczecina
z dnia 26 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, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009; z 2001 r.
Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 i art. 7 a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123,
poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770
i Nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058; z 2000 r. Nr 88, poz. 983
i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 i z 2001 r. Nr 111, poz. 1197) oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miasta Szczecina uchwala, co nastêpuje:
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§ 1.
Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nieruchomoci:
1)

od budynków mieszkalnych lub ich czêci

 0,49 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

2)

od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena oraz od czêci budynków
mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej

 15,86 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,

3)

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

4)

od budynków gospodarczych  na nieruchomociach, które utraci³y
od 1990 r. status gospodarstwa rolnego na podstawie art. 8 ustawy
z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników indywidualnych i cz³onków ich rodzin oraz o zmianie ustawy
o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 35) i nie zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
 2,81 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,

5)

od pozosta³ych budynków lub ich czêci

6)

od budowli:
a) 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,
b) od pozosta³ych budowli
 2 % ich wartoci,

7)

od gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza
lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi
 0,60 z³ od 1m2 powierzchni,
b) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw
rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze
 0,06 z³ od 1 m2 powierzchni,
c) pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrownie wodne
 3,28 z³ od 1 ha powierzchni,
d) pozosta³ych
 0,09 z³ od 1 m2 powierzchni.

 5,62 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,

§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Szczecina.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/775/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od
nieruchomoci.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Dominik Górski
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Poz. 1457
UCHWA£A NR XLVI/947/01
Rady Miasta Szczecina
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009; z 2001 r.
Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) w zwi¹zku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444.; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r.
Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780;
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 122, poz. 1315 i z 2001 r. Nr 111, poz. 1197) oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) Rada Miasta Szczecina uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Wysokoæ stawki podatku od posiadania psów przez osoby fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin ustala siê od
jednego psa na kwotê 37,00 z³ rocznie p³atn¹ do 31 marca roku podatkowego.
§ 2.
Niezale¿nie od okrelonych zwolnieñ ustawowych podatku od posiadania psów nie pobiera siê:
1)

od w³acicieli psów - szczeni¹t w wieku do 4 miesiêcy,

2)

od osób w wieku powy¿ej 65 lat - w³acicieli psów.
§ 3.

Zwolnienie, o którym mowa w § 2 pkt 2 uchwa³y, dotyczy podatku wy³¹cznie od posiadania jednego psa.
§ 4.
Podatek pobiera siê w po³owie stawki tj. w kwocie 18,50 z³ od w³acicieli, którzy nabêd¹ psa ze schroniska dla
bezdomnych zwierz¹t w okresie obowi¹zywania niniejszej uchwa³y.
§ 5.
1.

Obowi¹zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym podatnik sta³
siê w³acicielem psa, a wygasa z up³ywem miesi¹ca, w którym usta³y okolicznoci uzasadniaj¹ce istnienie tego
obowi¹zku.

2.

Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ lub wygas³ w ci¹gu roku podatkowego, podatek ustala siê proporcjonalnie do
liczby miesiêcy, w którym istnia³ obowi¹zek podatkowy i p³atny jest w terminie 14 dni od daty powstania obowi¹zku
podatkowego.

3.

Podatek od posiadania psów p³atny jest gotówk¹, bez wezwania do kasy w³aciwej jednostki organizacyjnej
administruj¹cej budynkiem bêd¹cej inkasentem tego podatku na podstawie zawartej umowy inkasa.

4.

Osoby mieszkaj¹ce w budynku bêd¹cym w³asnoci¹ osoby fizycznej mog¹ uiciæ podatek u najbli¿szego inkasenta
b¹d bezporednio na rachunek Urzêdu Miejskiego w Szczecinie.
§ 6.

Poboru podatku w drodze inkasa dokonuj¹ jednostki organizacyjne administruj¹ce budynkami.
§ 7.
Ustala siê wynagrodzenia dla inkasentów dokonuj¹cych poboru podatku od posiadania psów w wysokoci 10%
przekazanych wp³ywów, które wyp³acane bêdzie w oparciu o zawart¹ umowê.
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§ 8.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Szczecina.
§ 9.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
§ 10.
Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/774/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od
posiadania psów.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Dominik Górski
Poz. 1458
UCHWA£A NR XLVI/948/01
Rady Miasta Szczecina
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie 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, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009; z 2001 r.
Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467;
z 1993 r. Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r.
Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 120, poz. 770, Nr 107, poz. 689,
Nr 143, poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058; z 1999 r.
Nr 96, poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197)
Rada Miasta Szczecina uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od rodków transportowych:
1)

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

2)

od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi - dwie
1.056 z³,
 o liczbie osi - trzy
954 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi - trzy
1.200 z³,
 o liczbie osi - cztery i wiêcej
1.110 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi - cztery i wiêcej
1.536 z³,

426 z³,
711 z³,
852 z³,
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od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi - dwie
1.284
 o liczbie osi - trzy
1.164
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi - trzy
1.452
 o liczbie osi - cztery i wiêcej
1.365
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi - cztery i wiêcej
2.124

z³,
z³,
z³,
z³,
z³,

4)

od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
498 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
831 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
996 z³,

5)

od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹,
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi - dwie
1.296 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi - dwie
1.398 z³,
c) powy¿ej 36 ton:
 o liczbie osi - dwie
1.845 z³,
 o liczbie osi - trzy
1.644 z³,

6)

od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi - dwie
1.428 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi - dwie
1.770 z³,
c) powy¿ej 36 ton:
 o liczbie osi - dwie
2.280 z³,
 o liczbie osi - trzy
2.208 z³,

7)

od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
720 z³,

8)

od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi - jedna
828 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi - jedna
1.026 z³,
 o liczbie osi - dwie
882 z³,
c) powy¿ej 36 ton:
 o liczbie osi - dwie
1.428 z³,
 o liczbie osi - trzy
1.242 z³,

9)

od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi - jedna
1.032 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi - jedna
1.344 z³,
 o liczbie osi - dwie
1.134 z³,
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powy¿ej 36 ton:
 o liczbie osi - dwie
 o liczbie osi - trzy

1.620 z³,
1.422 z³,

10) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

800 z³,
1.398 z³,

§ 2.
1.

Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
468 z³,
 od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
786 z³,
 od 9 ton do poni¿ej 12 ton
936 z³,
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
549 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
912 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.098 z³,
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
792 z³,
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
880 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.542 z³,

2.

Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1, 4 i 10 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i okrela
w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
366 z³,
 powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
606 z³,
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
726 z³,
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
426 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
708 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
849 z³,
c) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
684 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.188 z³,
§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Szczecina.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/772/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od rodków
transportowych.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Dominik Górski
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UCHWA£A NR XXXVII/288/01
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 5 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 uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci na terenie miasta Szczecinka:
1)

od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci w tym zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ polegaj¹c¹ wy³¹cznie na wynajmie pokoi na cele turystyczne

0,40 z³,

2)

od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ
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 za
wyj¹tkiem pkt 3

15,11 z³,

3)

od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ z zakresu turystyki,
gastronomii

8,42 z³,
Nie dotyczy to punktów gastronomicznych, w których prowadzona jest sprzeda¿ alkoholi powy¿ej 18 %,

4)

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

7,38 z³,

5)

od budowli - 2 % ich wartoci, okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 - 6 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych,

6)

od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków

7)

od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi oraz za wyj¹tkiem pkt 8

0,48 z³,

8)

od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ okrelon¹ w pkt 3

9)

od 1 m2 powierzchni gruntów bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych,
w rozumieniu 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) wykorzystywanych na cele rolnicze

0,04 z³,





4,98 z³,

0,30 z³,

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



3,09 z³,

11) od 1 m powierzchni gruntów pozosta³ych



0,07 z³.

2

§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr XXX/216/2000 Rady Miasta w Szczecinku z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
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§ 4.
Uchwa³a obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jerzy Musia³
Poz. 1460
UCHWA£A NR XXXVII/289/01
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta stanowi¹cej podstawê obliczenia 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 Miasta uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta ustalon¹ przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego og³oszon¹ w Monitorze
Polskim Nr 35, poz. 573 z dnia 18 padziernika 2001 r. stanowi¹c¹ podstawê obliczania podatku rolnego do kwoty
30,00 z³ za 1q ¿yta.
§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr XXX/219/2000 Rady Miasta w Szczecinku z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie obni¿enia ceny
skupu ¿yta stanowi¹cej podstawê obliczenia podatku rolnego.
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§ 5.
Uchwa³a obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jerzy Musia³
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UCHWA£A NR XXVIII/212/2001
Rady Gminy wierzno
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie podatku rolnego na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 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. 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 uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê cenê 1q ¿yta do podatku rolnego na 2002 r. w wysokoci 30,40 z³.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy wierzno.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Nr XXII/162/2000 Rady Gminy wierzno z dnia 29 grudnia 2000 r.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
El¿bieta Ujazda
Poz. 1462
UCHWA£A NR XXVIII/213/2001
Rady Gminy wierzno
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia op³aty targowej.
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. 19 pkt 1 lit. a i art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r.
Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 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.
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej na terenie gminy w wysokoci 17,00 z³ przy sprzeda¿y z samochodu oraz
przy sprzeda¿y obnonej (z rêki, kosza, stoiska, itp.)
§ 2.
1.

Zwalnia siê z op³aty targowej:
a) m³odzie¿ ucz¹c¹ siê i studentów w przypadkach:
 us³ugowego mierzenia cinienia,
 niezarobkowego demonstrowania wystaw rzemios³a artystycznego,
b) dostawców gazu.

2.

Dla osób posiadaj¹cych zezwolenia na handel obwony mieszkaj¹cych na terenie gminy - op³atê targow¹ obni¿a siê
do 50 % stawki.
§ 3.

Op³atê targow¹ nale¿y uiciæ u so³tysa lub w banku przy Urzêdzie Gminy wierzno przed rozpoczêciem sprzeda¿y.
§ 4.
Pobrana op³ata dzienna obowi¹zuje na terenie ca³ej gminy.
§ 5.
Traci moc uchwa³a Nr XXII/164/2000 Rady Gminy wierzno z dnia 29 grudnia 2000 r.
§ 6.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 7.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
El¿bieta Ujazda
Poz. 1463
UCHWA£A NR XXVIII/214/2001
Rady Gminy wierzno
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnieñ 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. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2 i art. 7 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r.
Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 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 wierzno wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cy sposób:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 52

Poz. 1463

 5179 

1)

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



0,29 z³,

2)

od 1m2 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

11,00 z³,

3)

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

5,50 z³,

4)

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



5)

od budowli

 2% 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
 1% wartoci,

7)

od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania cieków

8)

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

0,47 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; 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) wykorzystywanych na cele rolnicze od 1m2 powierzchni

0,03 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodno-retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1ha powierzchni

2,40 z³,
c) pozosta³ych od 1m2 powierzchni

0,05 z³.

3,48 z³,

 1% wartoci,

§ 2.
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1)

pozosta³e budynki bêd¹ce w u¿ytkowaniu osób fizycznych o 70 %,

2)

budynki mieszkalne, gospodarcze i grunty bêd¹ce w³asnoci¹ Urzêdu Gminy wierzno, które nie zosta³y przekazane
dla posiadaczy w zarz¹d.
§ 3.

Pobór podatku od nieruchomoci prowadzony bêdzie w drodze inkasa przez so³tysów i w banku przy Urzêdzie Gminy
wierzno.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XXII/165/2000 Rady Gminy wierzno z dnia 29 grudnia 2000 r.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
El¿bieta Ujazda
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UCHWA£A NR XXVIII/215/2001
Rady Gminy wierzno
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej.
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. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121,
poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 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 op³atê od czynnoci urzêdowych, nie objêtych przepisami ustawy o op³acie skarbowej, wykonywanych
przez pracowników Urzêdu Gminy wierzno.
§ 2.
Wysokoæ op³aty administracyjnej wymienionej w § 1 wynosi:


od sporz¹dzenia wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy wierzno  30 z³.
§ 3.

Nale¿noci za ww. czynnoci administracyjne p³atne s¹ w banku przy Urzêdzie Gminy wierzno przed ich wykonaniem.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XXII/166/2000 Rady Gminy wierzno z dnia 29 grudnia 2000 r.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 6.
Uchwala wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
El¿bieta Ujazda
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UCHWA£A NR XXVIII/216/2001
Rady Gminy wierzno
z dnia 30 padziernika 2001 r.
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 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121,
poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 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 podatku od rodków transportowych okrela za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr XXII/167/2000 Rady Gminy wierzno z dnia 29 grudnia 2000 r.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy wierzno.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
EL¿bieta Ujazda
Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXVIII/216/2001
Rady Gminy wierzno
z dnia 30 padziernika 2001 r. (poz. 1465)

1)

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





400 z³,
600 z³,
800 z³,

2)

od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿ej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby
osi, rodzaju zawieszenia - stawki podatku okrela tabela nr 1,

3)

od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
a) po 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie

700 z³,
b) od 5,5 t do 9 t w³¹cznie

1.000 z³,
c) powy¿ej 9 ton

1.200 z³,

4)

od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi i rodzaju zawieszenia stawki podatki okrela tabela nr 2,
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5)

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

400 z³,
b) powy¿ej 10 ton

600 z³,

6)

od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna mas¹ ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego w zale¿noci rodzaju zawieszenia - stawki podatku okrela tabela nr 3,

7)

od autobusów:
a) do 30 miejsc siedz¹cych z kierowca
b) równej lub wy¿ej ni¿ 30 miejsc z kierowc¹




594 z³,
1.300 z³.
Tabela 1

Dziennik Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 52

 5183 

Poz. 1465
Tabela 2

Dziennik Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 52

 5184 

Poz. 1465 - 1466
Tabela 3

Poz. 1466
UCHWA£A NR XXVIII/217/2001
Rady Gminy wierzno
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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 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 uchwala, co nastêpuje:
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§ 1.

Ustala siê na terenie Gminy wierzno podatek od posiadania psów w wysokoci 15,00 z³ od jednego psa.
§ 2.
Podatek z tytu³u posiadania psów p³atny jest u so³tysa lub w banku przy Urzêdzie Gminy wierzno jednorazowo bez
wezwania w terminie do dnia 31 marca 2002 r. lub w ci¹gu 14 dni od wejcia w posiadanie psa.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Nr XXII/163/2000 Rady Gminy wierzno z dnia 29 grudnia 2000 r.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZWODNICZ¥CA RADY
El¿bieta Ujazda
Poz. 1467
UCHWA£A NR XXXIII/246/2001
Rady Gminy Tychowo
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 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 Tychowie na wniosek Zarz¹du Gminy
Tychowo uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r., do wysokoci 35,82 z³ za 1 q, jako
podstawê do naliczenia podatku rolnego na 2002 rok na obszarze Gminy Tychowo.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tychowo.
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zbigniew Leszczak
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Poz. 1468
UCHWA£A XXXIII/247/2001
Rady Gminy Tychowo
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci i zwolnieñ od tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mai ca 1990 toku 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 i 7 a 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 uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
Okrela siê i oczne stawki podatku od nieruchomoci:
1)

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

2)

od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena oraz
czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 15,86 z³ od 1m2 powierzchni
u¿ytkowej,

3)

od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym 7,38 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,

4)

od pozosta³ych budynków lub ich czêci  5,22 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,

5)

od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetyczny
linii przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliwa i wody, od
budowli s³u¿¹cych do odprowadzania oczyszczania cieków 2% ich wartoci ustalonej na dzieñ 1 stycznia 2002 r.,
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,

6)

od budowli nie wymienionych w pkt 5 - 2% ich wartoci ustalonej na dzieñ 1 stycznia 2002 r., jako podstawa
obliczenia amortyzacji w 2002 r. a w przypadku budowli ca³kowicie zamortyzowanych - ich wartoæ z dnia
1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,

7)

od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
z budynkami mieszkalnymi - 0,56 z³ od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, pod zbiornikami retencyjnymi lub elektrowni wodnych  3,09 z³ od 1 ha powierzchni,
c) stanowi¹cych u¿ytki rolne nie wchodz¹ce w sk³ad gospodarstw rolnych a wykorzystywanych na cele rolnicze
 0,05 z³ od 1m2 powierzchni,
d) pozosta³ych - 0,08 z³ od 1m2 powierzchni.
§ 2.

1.

Zwalnia siê od podatku nieruchomoci:
1) nieruchomoci lub ich czêci zajmowane przez jednostki organizacyjne bêd¹ce zak³adami bud¿etowymi Gminy
Tychowo, na cele zwi¹zane z wykonywaniem ich zadañ statutowych,
2) budynki gospodarcze lub ich czêci zwi¹zane z gospodarstwem rolnym przekazanym na rzecz Skarbu Pañstwa
w celu uzyskania emerytury lub renty, w których nie prowadzi siê dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza
lub lena.
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§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr V/44/94 Rady Gminy w Tychowie z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci i zwolnieñ od tego podatku.
§ 5.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zbigniew Leszczak
Poz. 1469
UCHWA£A NR XXXIII/253/2001
Rady Gminy Tychowo
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
1)

od samochodu ciê¿arowego o ³adownoci:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie

600,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

1000,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton

1200,00 z³,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

2290,00 z³,
 z tym, ¿e w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku w ppkt d nie mog¹ byæ ni¿sze od kwot okrelonych w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y,

2)

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

1400,00 z³,
b) równej 12 ton i nie wiêcej ni¿ do 36 ton w³¹cznie

1770,00 z³,
c) powy¿ej 36 ton

2290,00 z³,
 z tym, ¿e w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku w ppkt b i c nie mog¹ byæ ni¿sze od kwot okrelonych w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y,
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3)

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

1200,00 z³,
b) równej 12 ton i nie wiêcej ni¿ do 36 ton w³¹cznie

1400,00 z³,
c) powy¿ej 36 ton

1770,00 z³,
 z tym, ¿e w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku w ppkt b i c nie mog¹ byæ ni¿sze od kwot okrelonych w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y.

4)

od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc




1400,00 z³,
1770,00 z³.

§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr XXII/176/2000 Rady Gminy w Tychowie z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zbigniew Leszczak
Za³¹czniki do uchwa³y Nr XXXIII/253/2001
Rady Gminy Tychowo
z dnia 8 listopada 2001 r. (poz. 1469)

Za³¹cznik nr 1

Stawki dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1 ppkt d uchwa³y
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Za³¹cznik nr 2
Stawki dla przyczep i naczep okrelonych w § 1 pkt 2 ppkt b i c uchwa³y
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Za³¹cznik nr 3

Stawki dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 3 ppkt b i c uchwa³y

Poz. 1470
UCHWA£A NR XXXV/224/2001
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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 9, 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 uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Ustala siê nastêpuj¹c¹ wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:

Dziennik Urzêdowy
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2.
3.
4.
5.
6.
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0,46 z³,
od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1m2 powierzchni u¿ytkowej
2
od 1m budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena oraz od
czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
14,50 z³,
od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym od 1m2 powierzchni u¿ytkowej
6,80 z³,
od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
5,29 z³,
od budowli 2 % ich wartoci,
od 1 m2 gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami
mieszkalnymi
0,50 z³,
b) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku
rolnym
0,05 z³,
c) pozosta³ych
0,08 z³.
§ 2.

Podatek od nieruchomoci od osób fizycznych pobierany jest w drodze inkasa przez so³tysów razem z innymi nale¿nociami
pobieranymi w formie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego lub w Kasie Urzêdu Gminy.
§ 3.
1.

Obni¿a siê stawkê podatku do kwoty 5,00 z³ za 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków pozosta³ych takich jak:
gara¿e, wiaty, budynki gospodarcze zwi¹zane wy³¹cznie z prowadzonym gospodarstwem domowym.

2.

Obni¿a siê stawkê podatku do kwoty 2,82 z³ za 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków gospodarczych
przeznaczonych na cele zwi¹zane z prowadzeniem gospodarstwa domowego stanowi¹cych w³asnoæ emerytów
i rencistów.
§ 4.

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1)

budowle oraz sieci wodno-kanalizacyjne s³u¿¹ce zbiorowemu zaopatrzeniu mieszkañców Gminy Ustronie Morskie
w wodê i odprowadzanie cieków,

2)

budynki i grunty bêd¹ce we w³adaniu jednostek stra¿y po¿arnej wykorzystywane w celach ochrony
przeciwpo¿arowej,

3)

budynki, budowle i grunty stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Ustronie Morskie a bêd¹ce w posiadaniu instytucji kultury.
§ 5.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 6.
1.

Traci moc uchwa³a Nr XXIII/146/2000 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek podatku
od nieruchomoci.

2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Piotr Paw³owski
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Poz. 1471
UCHWA£A NR XXXV/225/2001
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie op³aty miejscowej.
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. 19, pkt 1, lit b, 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) oraz § 1 pkt II  7 Rozporz¹dzenia Wojewody Koszaliñskiego
z dnia 1 sierpnia 1991 r. w sprawie ustalenia miejscowoci na obszarze województwa koszaliñskiego, w których pobiera
siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Województwa Koszaliñskiego Nr 11, poz. 118), 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: Ustronie Morskie, Siano¿êty, Wieniotowo I,
Wieniotowo II, Olszyna w wysokoci:
od osoby za ka¿dy dzieñ pobytu.
1,40 z³

2.

Ustala siê stawkê op³aty miejscowej pobieranej od emerytów i rencistów, dzieci od 3 roku ¿ycia do 18 roku ¿ycia
i m³odzie¿y ucz¹cej siê do ukoñczenia 20 lat w wysokoci:
od osoby za ka¿dy dzieñ pobytu.
0,70 z³

3.

Zwalnia siê z op³aty miejscowej dzieci do 3 roku ¿ycia.
§ 2.

Zasady poboru op³aty oraz terminy p³atnoci s¹ nastêpuj¹ce:
1)

op³ata miejscowa pobierana jest w dniu zameldowania przez osobê prowadz¹c¹ meldunki i rozliczna z Urzêdem
Gminy w terminie 5 dni po rozpoczêciu turnusu,

2)

osoby, które prowadz¹ wynajem kwater w okresie sezonu letniego, a nie maj¹ okrelonych turnusów rozliczaj¹ siê
z Urzêdem Gminy co najmniej raz na 14 dni,

3)

za nieodprowadzenie w terminie nale¿noci naliczane bêd¹ odsetki,

4)

za pobór op³aty miejscowej przys³uguje prowizja w wysokoci 10 % zainkasowanej kwoty.
§ 3.

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

Traci moc uchwa³a Nr XXIII/143/2000 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie op³aty miejscowej.

2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Piotr Paw³owski
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UCHWA£A NR XXXV/227/2001
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy Ustronie Morskie.
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. 2 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 uchwa³a, co nastêpuje:
§ 1.
Obni¿a siê cenê skupu ¿yta ustalon¹ przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, przyjmowan¹ jako podstawa do
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Ustronie Morskie w 2002 r. z kwoty 37,19 z³/q do kwoty 30,00 z³/q.
§ 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.

PRZEWODNICZ¥CY RADY
Piotr Paw³owski
Poz. 1473
UCHWA£A NR XXXV/228/2001
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie 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 i 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 uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 52

 5194 
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§ 1.
Ustala siê wysokoæ rocznych stawek podatku od:
1.

2.

autobusów:
a) o iloci mniejszej ni¿ 30 miejsc do siedzenia:
 rok produkcji 1996 i m³odsze
 rok produkcji 1995 i starsze
b) o iloci równej i wy¿szej ni¿ 30 miejsc do siedzenia:
 rok produkcji 1996 i m³odsze
 rok produkcji 1995 i starsze
samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
 rok produkcji 1996 i m³odsze
 rok produkcji 1995 i starsze
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
 rok produkcji 1996 i m³odsze
 rok produkcji 1995 i starsze
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
 rok produkcji 1996 i m³odsze
 rok produkcji 1995 i starsze

816,00 z³
1.020,00 z³
1.104,00 z³
1.380,00 z³

480,00 z³
600,00 z³
768,00 z³
840,00 z³
960,00 z³
1.080,00 z³

3.

ci¹gnika siod³owego lub balastowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony do poni¿ej
12 ton
 rok produkcji 1996 i m³odsze
1.056,00 z³
 rok produkcji 1995 i starsze
1.320,00 z³

4.

przyczep lub naczep, które z pojazdem silnikowym maj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton do poni¿ej 12 ton
 rok produkcji 1996 i m³odsze
960,00 z³
 rok produkcji 1995 i starsze
1.200,00 z³

5.

samochodów ciê¿arowych stanowi¹cych w³asnoæ rolników nie prowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿
rolnicza lub lena o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
 rok produkcji 1996 i m³odsze
408,00 z³
 rok produkcji 1995 i starsze
510,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
 rok produkcji 1996 i m³odsze
652,80 z³
 rok produkcji 1995 i starsze
714,00 z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
 rok produkcji 1996 i m³odsze
816,00 z³
 rok produkcji 1995 i starsze
918,00 z³

6.

ci¹gnika siod³owego lub balastowego stanowi¹cego w³asnoæ rolnika nie prowadz¹cego dzia³alnoci gospodarczej
innej ni¿ rolnicza lub lena o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton:
 rok produkcji 1996 i m³odsze
897,60 z³
 rok produkcji 1995 i starsze
1.122,00 z³

7.

przyczep lub naczep, które z pojazdem silnikowym maj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton do poni¿ej 12 ton
stanowi¹ce w³asnoæ rolników nie prowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena:
 rok produkcji 1996 i m³odsze
816,00 z³
 rok produkcji 1995 i starsze
1020,00 z³

8.

samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w kwotach okrelonych
w za³¹czniku Nr 1,

9.

ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w kwotach okrelonych w za³¹czniku Nr 2,
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10. przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 ton w kwotach okrelonych w za³¹czniku Nr 3,
11. rodków transportowych rolników nie prowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena wykorzystuj¹cych rodki transportowe wymienione w § 1 pkt 8, 9 i 10 wy³¹czne dla celów prowadzonego
gospodarstwa rolnego w kwotach okrelonych analogicznie w za³¹cznikach Nr 4, 5 i 6.
§ 2.
Podatnicy uiszczaj¹ podatek w Kasie Urzêdu lub bezporednio na rachunek Gminy.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 4.
Zwalnia siê z podatku rodki transportowe stanowi¹ce w³asnoæ gminy a bêd¹ce w posiadaniu jednostek stra¿y po¿arnej
wykorzystywane w celach ochrony przeciwpo¿arowej.
§ 5.
Traci moc uchwa³a Nr XXIII/147/2000 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek podatku
od rodków transportowych.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Piotr Paw³owski
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Za³¹czniki do uchwa³y Nr XXXV/228/2001
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 20 listopada 2001 r. (poz. 1473)

Za³¹cznik Nr 1
Stawki podatku dla pojazdów okrelonych w § 1 ust. 8 uchwa³y.
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Za³¹cznik Nr 2

Stawki podatku dla pojazdów okrelonych w § 1 ust. 9 uchwa³y.
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Za³¹cznik Nr 3

Stawki podatku dla pojazdów okrelonych w § 1 ust. 10 uchwa³y.
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Za³¹cznik Nr 4

Stawki podatku dla pojazdów okrelonych w § 1 ust. 11 uchwa³y.
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Za³¹cznik Nr 5

Stawki podatku dla pojazdów okrelonych w § 1 ust. 12 uchwa³y.
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Poz. 1473 - 1474
Za³¹cznik Nr 6

Stawki podatku dla pojazdów okrelonych w § 1 ust. 13 uchwa³y.

Poz. 1474
UCHWA£A NR XXXIII/360/2001
Rady Miejskiej w Wêgorzynie
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn 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. 5 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 Miejska w Wêgorzynie uchwala, co nastêpuje:
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I.

Okrela siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cej wysokoci:

1)

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

2)

od 1m 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 13,47z³,

3)

od 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
6,64 z³,

4)

od pozosta³ych budynków lub ich czêci
a) od 1m2 powierzchni u¿ytkowej gara¿y
4,75 z³,
b) od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1m2 powierzchni u¿ytkowej
4,75 z³,
c) od budynków pozosta³ych dla emerytów lub rencistów (na ich wniosek), którzy przekazali gospodarstwa rolne
na Skarb Pañstwa w zamian za emeryturê lub rentê od 1m2 powierzchni budynków pozosta³ych
2,93 z³,

5)

od budowli 2 % ich wartoci, okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 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),

6)

od 1m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi
0,50 z³,

7)

od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; 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) wykorzystywanych na cele rolnicze od 1m2 powierzchni
0,03 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 2,78 z³,
c) pozosta³ych od 1m2 powierzchni
0,07 z³.

§ 1.
0,40 z³,

2

2

§ 2.
Podatek od nieruchomoci jest wp³acany na rachunek bud¿etu gminy za porednictwem placówek pocztowych, banków
i so³tysów na terenie wsi.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Gminy i Miasta.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XXV/275/2000 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2000 r.
§ 5.
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu poprzez
rozplakatowanie w miejscach publicznych.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zbigniew Sobczyk
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UCHWA£A NR XXXIII/361/2001
Rady Miejskiej w Wêgorzynie
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie stawek op³aty targowej na terenie Gminy Wêgorzyno.
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. 19 pkt 1 lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121, poz. 540;
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 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 Wegorzynie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Ustala siê op³atê targow¹ za ka¿dy dzieñ sprzeda¿y na targowisku w zale¿noci od sprzedawanych artyku³ów:
a) warzywa, owoce, jaja sprzedawane z rêki, kosza, wózka i stolika w wysokoci

6,00 z³,
b) inne spo¿ywcze w wysokoci

26,00 z³,
c) inne artyku³y sprzedawane z rêki, kosza, stolika, samochodu,
wozu, straganu, ci¹gnika, autobusu w wysokoci

26,00 z³,

2.

Ustaliæ op³atê targow¹ za okres tygodnia w wysokoci zrycza³towanej nastêpuj¹cej wysokoci:
a) warzywa, owoce, jaja sprzedawane z rêki, kosza, wózka i stolika w wysokoci
b) inne spo¿ywcze w wysokoci
c) inne artyku³y sprzedawane z rêki, kosza, stolika, samochodu, wozu, straganu,
ci¹gnika, autobusu w wysokoci

3.




20,00 z³,
80,00 z³,



80,00 z³,

Ustaliæ op³atê targow¹ od osób i jednostek prowadz¹cych handel obwony na terenach so³ectw za okres miesi¹ca
w zrycza³towanej wysokoci
 300,00 z³.
§ 2.

1.

Ustala siê terminy p³atnoci op³aty targowej ze sprzeda¿y na targowisku:
a) dzienny - w dniu dokonywania sprzeda¿y,
b) tygodniowy - w pierwszym dniu dokonywania sprzeda¿y.

2.

Ustala siê termin p³atnoci op³aty targowej za handel obwony - w pierwszym dniu miesi¹ca dokonywania sprzeda¿y.
§ 3.

Op³ata targowa jest wp³acana bezporednio u inkasenta lub w punkcie kasowym Banku Spó³dzielczego w siedzibie
Urzêdu Gminy i Miasta w Wegorzynie.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Gminy i Miasta.
§ 5.
Traci moc uchwa³a Nr XXV/272/2000 Rady Miejskiej w Wegorzynie z dnia 28 grudnia 2000 r. oraz uchwa³a
Nr XXIX/313/2001 Rady Miejskiej w Wegorzynie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
§ 6.
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu poprzez
rozplakatowanie w miejscach publicznych.
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§ 7.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zbigniew Sobczyk
Poz. 1476
UCHWA£A NR XXXIII/362/2001
Rady Miejskiej w Wêgorzynie
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 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 Wêgorzynie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
redni¹ cenê skupu ¿yta za pierwsze trzy kwarta³y 2001 r. 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. (M.P. Nr 35, poz. 575) ustala siê z kwoty 37,19 z³ za 1q do kwoty 27,58 z³.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Gminy i Miasta.
§ 3.
Uchwa³a bêdzie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu
poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i ma zastosowanie do obliczenia podatku rolnego na 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zbigniew Sobczyk
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UCHWA£A NR XXXIII/364/2001
Rady Miejskiej w Wêgorzynie
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek w 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 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 Miejska w Wêgorzynie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê roczne stawki w podatku od rodków transportowych w brzmieniu okrelonym w za³¹cznikach nr 1-7 do
uchwa³y.
§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr XXV/274/2000 Rady Miejskiej w Wêgorzynie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
stawek podatku od rodków transportowych oraz zwolnieñ od tego podatku.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Gminy i Miasta.
§ 4.
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu poprzez
rozplakatowanie w miejscach publicznych.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zbigniew Sobczyk
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Za³¹czniki do uchwa³y Nr XXXIII/364/2001
Rady Miejskiej w Wêgorzynie
z dnia 15 listopada 2001 r. (poz. 1477)

Za³¹cznik nr 1
Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton.

Za³¹cznik nr 2
Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton.
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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.

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 12 ton.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 52

 5208 

Poz. 1477
Za³¹cznik nr 5

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹czona z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych w³¹cznie z dzia³alnoci¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego.

Za³¹cznik nr 6
Stawki podatku do 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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Za³¹cznik nr 7

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

Poz. 1478
UCHWA£A NR XXXIII/365/2001
Rady Miejskiej w Wêgorzynie
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psów, terminu p³atnoci i sposobów jego 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 Wêgorzynie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Ustala siê stawki podatku od posiadania psów ci¹¿¹cego na osobach fizycznych zamieszka³ych na terenie Gminy
Wêgorzyno:
 od pierwszego psa
17,00 z³,
 od drugiego psa
18,00 z³,
 od ka¿dego nastêpnego
20,00 z³.

2.

Zwalnia siê od podatku od posiadania 2 psów nastêpuj¹ce kategorie podatników mieszkaj¹cych na terenie so³ectw:
 emerytów i rencistów.
§ 2.

1.

Podatek p³atny jest bez wezwania do koñca drugiego kwarta³u ka¿dego roku.

2.

Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ w drugiej po³owie roku podatkowego pobiera siê 50 % podatku w terminie
do koñca roku:
 od pierwszego psa
8,50 z³,
 od drugiego psa
9,00 z³,
 od ka¿dego nastêpnego
10,00 z³.
§ 3.

Zobowi¹zani do op³aty podatku od posiadania psów winni wp³acaæ nale¿noci na rachunek bud¿etu gminy za
porednictwem banków, placówek pocztowych i so³tysów na terenie wsi.
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§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Gminy i Miasta.
§ 5.
Traci moc uchwa³a Nr XXV/276/2000 Rady Miejskiej w Wêgorzynie z dnia 28 grudnia 2000 r.
§ 6.
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu poprzez
rozplakatowanie w miejscach publicznych.
§ 7.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zbigniew Sobczyk
Poz. 1479
UCHWA£A NR XXXV/190/2001
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2002 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 art. 7 ust. 2 oraz art. 20 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cych wysokociach:
1.

Od budynków mieszkalnych lub ich czêci

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

3.

Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym

4.

Od pozosta³ych budynków lub ich czêci 3,60 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej

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 gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza
lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi

0,46 z³ od 1m2
powierzchni u¿ytkowej

15,80 z³ od 1m2
powierzchni u¿ytkowej
7,44 z³ od 1m2
powierzchni u¿ytkowej

2%
0,50 z³ od 1m2
powierzchni
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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; 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) wykorzystywanych na cele rolnicze
0,05 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,20 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³e
0,09 z³ od 1 m2 powierzchni.
§ 2.

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1. Powierzchniê powy¿ej 70 m2 pozosta³ych budynków lub ich czêci, o których mowa w § 1 pkt 4 pozostawionych
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.
2.

Budynki i lokale s³u¿¹ce ochronie przeciwpo¿arowej, ochronie zdrowia, nauce, dzia³alnoci kulturalnej i sportowej.
§ 3.

W stosunku do podatników, od których podatek ustalony jest w drodze decyzji. Zwolnienia przewidziane w § 2 pkt 2
przyznawane s¹ na podstawie pisemnego owiadczenia podatnika o spe³nieniu warunków do zwolnienia. Owiadczenie
winno byæ z³o¿one w ci¹gu 14 dni od otrzymania decyzji ustalaj¹cej podatek.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Gminy.
§ 5.
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/143/2000 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 14 grudnia 2000 r.
§ 6.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 7.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Miros³aw Sz³apak
Poz. 1480
UCHWA£A NR XXXV/191/2001
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od posiadania psów, terminów p³atnoci i sposobie jego poboru.
Na podstawie art. 14 oraz art. 20 ustawy 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Ustala siê stawki podatku od posiadania psów w wysokoci 25,00 z³ od jednego i ka¿dego nastêpnego psa rocznie.

2.

W przypadku wejcia w posiadanie psa w drugim pó³roczu roku podatkowego podatek pobierany jest w po³owie
stawek okrelonych w ust 1.
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§ 2.
Pobór podatku od posiadania psów dokonywany jest na terenie so³ectwa przez so³tysa w drodze inkasa. Podatek mo¿e
byæ wp³acony bezporednio w kasie Urzêdu Gminy w Wierzchowie.
§ 3.
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do 31 marca ka¿dego roku lub w terminie 14 dni od wejcia
w posiadanie psa.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Gminy.
§ 5.
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/144/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r.
§ 6.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 7.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Miros³aw Sz³apak
Poz. 1481
UCHWA£A NR XXXV/192/2001
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 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, 3 co nastêpuje:
§ 1.
Obni¿a siê cenê skupu ¿yta przyjmowan¹ jako podstawê do obliczania podatku rolnego z kwoty 37,15 z³ do kwoty 32,00 z³.
Ustalona cena skupu ¿yta obowi¹zuje na obszarze gminy Wierzchowo i ma zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego
w 2002 roku.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Gminy.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/145/2001 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 14 grudnia 2001 r.
§ 4.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Miros³aw Sz³apak
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UCHWA£A NR XXXV/193/2001
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy
Wierzchowo w roku 2002.
Na podstawie art. 10, art. 12 ust. 4 oraz art. 20 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od rodków transportowych:
1.

Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
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 mniej ni¿ 12 ton

2.

Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi - dwie
1.410,00 z³,
 o liczbie osi - trzy
1.480,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi - trzy
1.680,00 z³,
 o liczbie osi - cztery i wiêcej
1.540,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi - cztery i wiêcej
2.210.00 z³.

3.

Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi - dwie
1.480,00
 o liczbie osi - trzy
1.780,00
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi - trzy
1.930,00
 o liczbie osi - cztery i wiêcej
1.700,00
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi - cztery i wiêcej
2.290,00

569,00 z³,
777,00 z³,
1.100,00 z³.

z³,
z³,
z³,
z³,
z³.

4.

Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
1.000,00 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
1.200,00 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.300,00 z³.

5.

Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi - dwie
1.400,00 z³,
 o liczbie osi - trzy
1.500,00 z³,
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 o liczbie osi - dwie
 o liczbie osi - trzy

Poz. 1482

1.700,00 z³,
1.770,00 z³.

6.

Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym
systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi - dwie
1.500,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i powy¿ej 36 ton:
 o liczbie osi - dwie
1.770,00 z³,
 o liczbie osi - trzy
2.290,00 z³.

7.

Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
258,00 z³.

8.

Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
niezale¿nie od liczby osi
410,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi - jedna
530,00 z³,
 o liczbie osi - dwie
1.200,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi - dwie
980,00 z³,
 o liczbie osi - trzy
1.300,00 z³.

9.

Od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym z innym systemem zawieszania osi jezdnych
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
niezale¿nie od liczby osi
530,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi - jedna
630,00 z³,
 o liczbie osi - dwie
1.170,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi - dwie
1.480,00 z³,
 o liczbie osi - trzy
1.770,00 z³.

10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.100,00 z³,
1.700,00 z³.

§ 2.
1.

Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,3 tony do 5,5 tony w³¹cznie
600,00 z³,
 od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
927,00 z³,
 od 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.200,00 z³.
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
1.150,00 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
1.400,00 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.400,00 z³.
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
358,00 z³,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 52
d)

2

Poz. 1482 - 1483

 5215 

od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.300,00 z³,
1.770,00 z³.

Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1, 4 i 10 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê o kwoty:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
100,00 z³,
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
150,00 z³,
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
200,00 z³,
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
100,00 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
150,00 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
200,00 z³,
c) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
 mniej ni¿ 30 miejsc
100,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
150,00 z³.
§ 3.

Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych autobusy s³u¿¹ce wy³¹cznie do przewozu uczniów
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 5.
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/146/2000 Rady Gminy w Wierzchowie z dnia 14 grudnia 2000 r.
§ 6.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego
§ 7.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Miros³aw Sz³apak
Poz. 1483
UCHWA£A NR XXXV/194/2001
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie op³aty administracyjnej za spisanie testamentu.
Na podstawie art. 18, 19 oraz 20 ust. 1 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) w zwi¹zku z art. 951 Kodeksu Cywilnego uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za czynnoæ urzêdow¹ spisania testamentu przez wójta lub sekretarza gminy
w wysokoci 130 z³.
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§ 2.
Op³ata administracyjna p³atna jest gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy przed dokonaniem czynnoci urzêdowej.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/147/200 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie op³aty
administracyjnej za spisanie testamentu.
§ 5.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od daty og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Miros³aw Sz³apak
Poz. 1484
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 7 grudnia 2001 r.
pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Dyrektorem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Wa³czu
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Wa³czu zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej dotycz¹cych prowadzenia postêpowania egzekucyjnego obowi¹zków
o charakterze niepieniê¿nym polegaj¹cych na przymusowym przekwaterowaniu z kwater i lokali mieszkalnych
bêd¹cych w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Porozumienie zosta³o zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim Stanis³awem Wzi¹tkiem zwanym dalej
Powierzaj¹cym a Dyrektorem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Wa³czu Panem Wiktorem
Jêdrzejczykiem, zwanym dalej Przejmuj¹cym.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U.
z 2001 r. Nr 80, poz. 872) porozumiewaj¹ce siê strony ustalaj¹, co nastêpuje:
§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza a Dyrektor Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Wa³czu
przejmuje wykonywanie obowi¹zków wojewody jako organu egzekucyjnego okrelonych w art. 20 § 3 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z pón. zm.)
polegaj¹cych na przymusowym przekwaterowaniu zobowi¹zanych z kwater i lokali mieszkalnych bêd¹cych w zasobach
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Wa³czu zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r.
o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433 z pón. zm).
§ 2.
1.

Powierzaj¹cy upowa¿nia Przejmuj¹cego do wydawania postanowieñ w sprawach wymienionych w § 1.

2.

Przy wydawaniu postanowieñ w sprawach powierzonych okrelonych w § 1 nale¿y ka¿dorazowo powo³ywaæ siê
na niniejsze porozumienie.
§ 3.

1.

Za³atwianie spraw objêtych porozumieniem, w tym wydawanie postanowieñ, odbywa siê na podstawie przepisów
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161
z pón. zm) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071).
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Postanowienia zaopatruje siê pouczeniem o treci: Od niniejszego postanowienia s³u¿y zobowi¹zanemu prawo
wniesienia za¿alenia w terminie 7 dni od dnia dorêczenia do Ministra Skarbu Pañstwa za porednictwem Dyrektora
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Wa³czu.
§ 4.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki organizacyjno-techniczne zwi¹zane z realizacj¹ niniejszego porozumienia:
1)

postanowienia w sprawach objêtych porozumieniem podpisuje osoba upowa¿niona,

2)

przy za³atwianiu spraw stosuje siê:
a) blankiet firmowy lub stempel nag³ówkowy jednostki 

b)

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Oddzia³ Terenowy w Wa³czu

stempel podpisowy:

z up. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(imiê i nazwisko)
Dyrektor
§ 5.
1.

Przejmuj¹cy umo¿liwi Powierzaj¹cemu lub upowa¿nionym przez niego pracownikom Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego, wykonywanie w ka¿dym czasie nadzoru nad prawid³ow¹ realizacj¹ przez stronê przejmuj¹c¹
powierzonych zadañ.

2.

W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Powierzaj¹cy uprawniony jest do kontroli oraz do wydawania na
podstawie ustaleñ kontroli zaleceñ pokontrolnych skierowanych do Przejmuj¹cego.

3.

Termin, zakres oraz okres trwania kontroli, o której mowa w ust. 2, ustala Powierzaj¹cy zawiadamiaj¹c pisemnie
Przejmuj¹cego o zamiarze jej przeprowadzenia najpóniej na 3 dni przed terminem rozpoczêcia.

4.

Przejmuj¹cy zobowi¹zuje siê do wykonywania przekazanych zaleceñ pokontrolnych, o których mowa w ust. 2.
§ 6.

Przejmuj¹cy powierzone mu sprawy wykonywaæ bêdzie w ramach rodków w³asnych.
§ 7.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron ma prawo rozwi¹zaæ porozumienie za trzymiesiêcznym wypowiedzeniem.

3.

Powierzaj¹cy mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia ra¿¹cego naruszenia
przepisów prawa przy prowadzeniu spraw.
§ 8.

Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:
1)

po jednym dla stron porozumienia,

2)

1 egzemplarz dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 9.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
Powierzaj¹cy:
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Stanis³aw Wzi¹tek

Przejmuj¹cy:
DYREKTOR
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Oddzia³ Terenowy Wa³cz
Wiktor Jêdrzejczyk

Dziennik Urzêdowy
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 7 grudnia 2001 r.
pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Dyrektorem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Koszalinie
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Koszalinie zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej dotycz¹cych prowadzenia postêpowania egzekucyjnego obowi¹zków
o charakterze niepieniê¿nym polegaj¹cych na przymusowym przekwaterowaniu z kwater i lokali mieszkalnych
bêd¹cych w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Porozumienie zosta³o zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim Stanis³awem Wzi¹tkiem, zwanym dalej
Powierzaj¹cym, a Dyrektorem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Koszalinie Panem
Stanis³awem Mazurem, zwanym dalej Przejmuj¹cym.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872) porozumiewaj¹ce siê strony ustalaj¹, co nastêpuje:
§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza a Dyrektor Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Koszalinie
przejmuje wykonywanie obowi¹zków wojewody jako organu egzekucyjnego okrelonych w art. 20 § 3 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z pón. zm)
polegaj¹cych na przymusowym przekwaterowaniu zobowi¹zanych z kwater i lokali mieszkalnych bêd¹cych w zasobach
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Koszalinie zgodnie z art. 45 ustawy z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433 z pón. zm).
§ 2.
1.

Powierzaj¹cy upowa¿nia Przejmuj¹cego do wydawania postanowieñ w sprawach wymienionych w § 1.

2.

Przy wydawaniu postanowieñ w sprawach powierzonych okrelonych w § 1 nale¿y ka¿dorazowo powo³ywaæ siê
na niniejsze porozumienie.
§ 3.

1.

Za³atwianie spraw objêtych porozumieniem, w tym wydawanie postanowieñ, odbywa siê na podstawie przepisów
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161
z pón.zm) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071).

2.

Postanowienia zaopatruje siê pouczeniem o treci: Od niniejszego postanowienia s³u¿y zobowi¹zanemu prawo
wniesienia za¿alenia w terminie 7 dni od dnia dorêczenia do Ministra Skarbu Pañstwa za porednictwem Dyrektora
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Koszalinie.
§ 4.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki organizacyjno-techniczne zwi¹zane z realizacj¹ niniejszego porozumienia:
1)

postanowienia w sprawach objêtych porozumieniem podpisuje osoba upowa¿niona,

2)

przy za³atwianiu spraw stosuje siê:
a) blankiet firmowy lub stempel nag³ówkowy jednostki 

b)

stempel podpisowy:

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Oddzia³ Terenowy w Koszalinie
z up. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(imiê i nazwisko)
Dyrektor
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§ 5.

1.

Przejmuj¹cy umo¿liwi Powierzaj¹cemu lub upowa¿nionym przez niego pracownikom Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego, wykonywanie w ka¿dym czasie nadzoru nad prawid³ow¹ realizacj¹ przez stronê przejmuj¹c¹
powierzonych zadañ.

2.

W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Powierzaj¹cy uprawniony jest do kontroli oraz do wydawania na
podstawie ustaleñ kontroli zaleceñ pokontrolnych skierowanych do Przejmuj¹cego.

3.

Termin, zakres oraz okres trwania kontroli, o której mowa w ust. 2, ustala Powierzaj¹cy zawiadamiaj¹c pisemnie
Przejmuj¹cego o zamiarze jej przeprowadzenia najpóniej na 3 dni przed terminem rozpoczêcia.

4.

Przejmuj¹cy zobowi¹zuje siê do wykonywania przekazanych zaleceñ pokontrolnych, o których mowa w ust. 2.
§ 6.

Przejmuj¹cy powierzone mu sprawy wykonywaæ bêdzie w ramach rodków w³asnych.
§ 7.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron ma prawo rozwi¹zaæ porozumienie za trzymiesiêcznym wypowiedzeniem.

3.

Powierzaj¹cy mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia ra¿¹cego naruszenia
przepisów prawa przy prowadzeniu spraw.
§ 8.

Sprawy wszczête a nie zakoñczone przed dniem wejcia w ¿ycie niniejszego porozumienia zostan¹ protokolarnie
przekazane do realizacji Przejmuj¹cemu.
§ 9.
Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:
1)

po jednym dla stron porozumienia,

2)

1 egzemplarz dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 10.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
Powierzaj¹cy:
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Stanis³aw Wzi¹tek

Przejmuj¹cy:
DYREKTOR
Oddzia³u Terenowego Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej w Koszalinie
Stanis³aw Mazur

Dziennik Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 52
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 7 grudnia 2001 r.
pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Dyrektorem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Szczecinie
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Szczecinie zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej dotycz¹cych prowadzenia postêpowania egzekucyjnego obowi¹zków
o charakterze niepieniê¿nym polegaj¹cych na przymusowym przekwaterowaniu z kwater i lokali mieszkalnych
bêd¹cych w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Porozumienie zosta³o zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim Stanis³awem Wzi¹tkiem, zwanym dalej
Powierzaj¹cym, a Dyrektorem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Szczecinie Panem Markiem
Pluciñskim, zwanym dalej Przejmuj¹cym.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U.
z 2001 r. Nr 80, poz. 872) porozumiewaj¹ce siê strony ustalaj¹, co nastêpuje:
§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza a Dyrektor Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Szczecinie
przejmuje wykonywanie obowi¹zków wojewody jako organu egzekucyjnego okrelonych w art. 20 § 3 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z pón. zm.)
polegaj¹cych na przymusowym przekwaterowaniu zobowi¹zanych z kwater i lokali mieszkalnych bêd¹cych w zasobach
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Szczecinie zgodnie z art. 45 ustawy z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433 z pón. zm.).
§ 2.
1.

Powierzaj¹cy upowa¿nia Przejmuj¹cego do wydawania postanowieñ w sprawach wymienionych w § 1.

2.

Przy wydawaniu postanowieñ w sprawach powierzonych okrelonych w § 1 nale¿y ka¿dorazowo powo³ywaæ siê
na niniejsze porozumienie.
§ 3.

1.

Za³atwianie spraw objêtych porozumieniem, w tym wydawanie postanowieñ, odbywa siê na podstawie przepisów
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161
z póñ. zm) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98,
poz. 1071)

2.

Postanowienia zaopatruje siê pouczeniem o treci: Od niniejszego postanowienia s³u¿y zobowi¹zanemu prawo
wniesienia za¿alenia w terminie 7 dni od dnia dorêczenia do Ministra Skarbu Pañstwa za porednictwem Dyrektora
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Szczecinie.
§ 4.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki organizacyjno-techniczne zwi¹zane z realizacj¹ niniejszego porozumienia:
1)

postanowienia w sprawach objêtych porozumieniem podpisuje osoba upowa¿niona,

2)

przy za³atwianiu spraw stosuje siê:
a) blankiet firmowy lub stempel nag³ówkowy jednostki 

b)

stempel podpisowy:

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Oddzia³ Terenowy w Szczecinie
z up. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(imiê i nazwisko)
Dyrektor
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§ 5.
1.

Przejmuj¹cy umo¿liwi Powierzaj¹cemu lub upowa¿nionym przez niego pracownikom Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego, wykonywanie w ka¿dym czasie nadzoru nad prawid³ow¹ realizacj¹ przez stronê przejmuj¹c¹
powierzonych zadañ.

2.

W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Powierzaj¹cy uprawniony jest do kontroli oraz do wydawania na
podstawie ustaleñ kontroli zaleceñ pokontrolnych skierowanych do Przejmuj¹cego.

3.

Termin, zakres oraz okres trwania kontroli, o której mowa w ust. 2, ustala Powierzaj¹cy zawiadamiaj¹c pisemnie
Przejmuj¹cego o zamiarze jej przeprowadzenia najpóniej na 3 dni przed terminem rozpoczêcia.

4.

Przejmuj¹cy zobowi¹zuje siê do wykonywania przekazanych zaleceñ pokontrolnych, o których mowa w ust. 2.
§ 6.

Przejmuj¹cy powierzone mu sprawy wykonywaæ bêdzie w ramach rodków w³asnych.
§ 7.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron ma prawo rozwi¹zaæ porozumienie za trzymiesiêcznym wypowiedzeniem.

3.

Powierzaj¹cy mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia ra¿¹cego naruszenia
przepisów prawa przy prowadzeniu spraw.
§ 8.

Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:
1)

po jednym dla stron porozumienia,

2)

1 egzemplarz dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 9.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
Powierzaj¹cy:
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Stanis³aw Wzi¹tek

Przejmuj¹cy:
DYREKTOR
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
ODDZIA£ TERENOWY SZCZECIN
Marek Pluciñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 52
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 7 grudnia 2001 r.
pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Dyrektorem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Ko³obrzegu
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Ko³obrzegu
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej dotycz¹cych prowadzenia postêpowania egzekucyjnego obowi¹zków
o charakterze niepieniê¿nym polegaj¹cych na przymusowym przekwaterowaniu z kwater i lokali mieszkalnych
bêd¹cych w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Porozumienie zosta³o zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim Stanis³awem Wzi¹tkiem, zwanym dalej
Powierzaj¹cym, a Dyrektorem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Ko³obrzegu Panem
Przemys³awem Ruciñskim, zwanym dalej Przejmuj¹cym.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U.
z 2001 r. Nr 80, poz. 872) porozumiewaj¹ce siê strony ustalaj¹, co nastêpuje:
§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza a Dyrektor Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego
w Ko³obrzegu przejmuje wykonywanie obowi¹zków wojewody jako organu egzekucyjnego okrelonych w art. 20 § 3
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161
z pón. zm) polegaj¹cych na przymusowym przekwaterowaniu zobowi¹zanych z kwater i lokali mieszkalnych bêd¹cych
w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Ko³obrzegu zgodnie z art. 45 ustawy z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433 z pón. zm.).
§ 2.
1.

Powierzaj¹cy upowa¿nia Przejmuj¹cego do wydawania postanowieñ w sprawach wymienionych w § 1.

2.

Przy wydawaniu postanowieñ w sprawach powierzonych okrelonych w § 1 nale¿y ka¿dorazowo powo³ywaæ siê
na niniejsze porozumienie.
§ 3.

1.

Za³atwianie spraw objêtych porozumieniem, w tym wydawanie postanowieñ, odbywa siê na podstawie przepisów
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161
z pón. zm) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071).

2.

Postanowienia zaopatruje siê pouczeniem o treci: Od niniejszego postanowienia s³u¿y zobowi¹zanemu prawo
wniesienia za¿alenia w terminie 7 dni od dnia dorêczenia do Ministra Skarbu Pañstwa za porednictwem Dyrektora
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Ko³obrzegu.
§ 4.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki organizacyjno-techniczne zwi¹zane z realizacj¹ niniejszego porozumienia:
1)

postanowienia w sprawach objêtych porozumieniem podpisuje osoba upowa¿niona,

2)

przy za³atwianiu spraw stosuje siê:
a) blankiet firmowy lub stempel nag³ówkowy jednostki 

b)

stempel podpisowy:

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Oddzia³ Terenowy w Ko³obrzegu
z up. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(imiê i nazwisko)
Dyrektor

Dziennik Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 52
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§ 5.
1.

Przejmuj¹cy umo¿liwi Powierzaj¹cemu lub upowa¿nionym przez niego pracownikom Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego, wykonywanie w ka¿dym czasie nadzoru nad prawid³ow¹ realizacj¹ przez stronê przejmuj¹c¹
powierzonych zadañ.

2.

W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Powierzaj¹cy uprawniony jest do kontroli oraz do wydawania na
podstawie ustaleñ kontroli zaleceñ pokontrolnych skierowanych do Przejmuj¹cego.

3.

Termin, zakres oraz okres trwania kontroli, o której mowa w ust. 2, ustala Powierzaj¹cy zawiadamiaj¹c pisemnie
Przejmuj¹cego o zamiarze jej przeprowadzenia najpóniej na 3 dni przed terminem rozpoczêcia.

4.

Przejmuj¹cy zobowi¹zuje siê do wykonywania przekazanych zaleceñ pokontrolnych, o których mowa w ust. 2.
§ 6.

Przejmuj¹cy powierzone mu sprawy wykonywaæ bêdzie w ramach rodków w³asnych.
§ 7.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron ma prawo rozwi¹zaæ porozumienie za trzymiesiêcznym wypowiedzeniem.

3.

Powierzaj¹cy mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia ra¿¹cego naruszenia
przepisów prawa przy prowadzeniu spraw.
§ 8.

Sprawy wszczête a nie zakoñczone przed dniem wejcia w ¿ycie niniejszego porozumienia zostan¹ protokolarnie
przekazane do realizacji Przejmuj¹cemu.
§ 9.
Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:
1)

po jednym dla stron porozumienia,

2)

1 egzemplarz dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 10.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
Powierzaj¹cy:

Przejmuj¹cy:

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

DYREKTOR

Stanis³aw Wzi¹tek

Przemys³aw Ruciñski
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 7 grudnia 2001 r.
pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Dyrektorem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Stargardzie Szczeciñskim
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Stargardzie
Szczeciñskim zadañ z zakresu administracji rz¹dowej dotycz¹cych prowadzenia postêpowania egzekucyjnego
obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym polegaj¹cych na przymusowym przekwaterowaniu z kwater i lokali
mieszkalnych bêd¹cych w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Porozumienie zosta³o zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim Stanis³awem Wzi¹tkiem, zwanym dalej
Powierzaj¹cym, a Dyrektorem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Stargardzie Szczeciñskim
Panem Zbigniewem Zapanikiem, zwanym dalej Przejmuj¹cym.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U z 2001 r.
Nr 80, poz. 872) porozumiewaj¹ce siê strony ustalaj¹, co nastêpuje:
§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza a Dyrektor Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego
w Stargardzie Szczeciñskim przejmuje wykonywanie obowi¹zków wojewody jako organu egzekucyjnego okrelonych
w art. 20 § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36,
poz. 161 z pón. zm.) polegaj¹cych na przymusowym przekwaterowaniu zobowi¹zanych z kwater i lokali mieszkalnych
bêd¹cych w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Stargardzie Szczeciñskim zgodnie
z art. 45 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86,
poz. 433 z pón. zm.).
§ 2.
1.

Powierzaj¹cy upowa¿nia Przejmuj¹cego do wydawania postanowieñ w sprawach wymienionych w § 1.

2.

Przy wydawaniu postanowieñ w sprawach powierzonych okrelonych w § 1 nale¿y ka¿dorazowo powo³ywaæ siê
na niniejsze porozumienie.
§ 3.

1.

Za³atwianie spraw objêtych porozumieniem, w tym wydawanie postanowieñ, odbywa siê na podstawie przepisów
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161
z pón. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071).

2.

Postanowienia zaopatruje siê pouczeniem o treci: Od niniejszego postanowienia s³u¿y zobowi¹zanemu prawo
wniesienia za¿alenia w terminie 7 dni od dnia dorêczenia do Ministra Skarbu Pañstwa za porednictwem Dyrektora
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Stargardzie Szczeciñskim.
§ 4.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki organizacyjno-techniczne zwi¹zane z realizacj¹ niniejszego porozumienia:
1)

postanowienia w sprawach objêtych porozumieniem podpisuje osoba upowa¿niona,

2)

przy za³atwianiu spraw stosuje siê:
a) blankiet firmowy lub stempel nag³ówkowy jednostki 
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Oddzia³ Terenowy w Stargardzie Szczeciñskim
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stempel podpisowy:
z up. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(imiê i nazwisko)
Dyrektor
§ 5.

1.

Przejmuj¹cy umo¿liwi Powierzaj¹cemu lub upowa¿nionym przez niego pracownikom Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego, wykonywanie w ka¿dym czasie nadzoru nad prawid³ow¹ realizacj¹ przez stronê przejmuj¹c¹
powierzonych zadañ.

2.

W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Powierzaj¹cy uprawniony jest do kontroli oraz do wydawania na
podstawie ustaleñ kontroli zaleceñ pokontrolnych skierowanych do Przejmuj¹cego.

3.

Termin, zakres oraz okres trwania kontroli, o której mowa w ust. 2, ustala Powierzaj¹cy zawiadamiaj¹c pisemnie
Przejmuj¹cego o zamiarze jej przeprowadzenia najpóniej na 3 dni przed terminem rozpoczêcia.

4.

Przejmuj¹cy zobowi¹zuje siê do wykonywania przekazanych zaleceñ pokontrolnych, o których mowa w ust. 2.
§ 6.

Przejmuj¹cy powierzone mu sprawy wykonywaæ bêdzie w ramach rodków w³asnych.
§ 7.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron ma prawo rozwi¹zaæ porozumienie za trzymiesiêcznym wypowiedzeniem.

3.

Powierzaj¹cy mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia ra¿¹cego naruszenia
przepisów prawa przy prowadzeniu spraw.
§ 8.

Sprawy wszczête a nie zakoñczone przed dniem wejcia w ¿ycie niniejszego porozumienia zostan¹ protokolarnie
przekazane do realizacji Przejmuj¹cemu.
§ 9.
Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:
1)

po jednym dla stron porozumienia,

2)

1 egzemplarz dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 10.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
Powierzaj¹cy:
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Stanis³aw Wzi¹tek

Przejmuj¹cy:
DYREKTOR
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Oddzia³ Terenowy Stargard Szcz.
Zbigniew Zapanik
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KOMUNIKAT
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie wytyczenia granic pasa technicznego wokó³ morskich wód wewnêtrznych
na terenie miasta Kamieñ Pomorski.
Dyrektor Urzêdu Morskiego w Szczecinie informuje, ¿e na podstawie § 3 ust. 1. rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie okrelenia granic oraz szerokoci pasa technicznego i pasa ochronnego
(Dz. U. Nr 50, poz. 228), po zasiêgniêciu opinii Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, wytyczono granice pasa
technicznego nadbrze¿nego na terenie miasta Kamieñ Pomorski, jak ni¿ej:
a)

obrêb ewidencyjny nr 1 miasta Kamieñ Pomorski
Opis przebiegu granicy pasa technicznego rozpoczêto w punkcie granicznym nr 7007, usytuowanym na za³amaniu
pó³nocnej granicy miasta Kamieñ Pomorski, bêd¹cej jednoczenie wspóln¹ granic¹ obrêbu miejskiego nr 1 i obrêbu
¯ó³cino po³o¿onego w gminie Kamieñ Pomorski.
Od punktu nr 7007 granica pasa technicznego biegnie na po³udnie, przecina rów melioracyjny i dociera do punktu
granicznego nr 1494 (punkt osnowy geodezyjnej szczegó³owej o numerze 1052). Tu za³amuje siê
i biegnie w kierunku po³udniowo-wschodnim, podmok³¹ ³¹k¹ poroniêt¹ krzewami i drzewami, granic¹, która podzieli³a
dzia³kê gminy do punktu granicznego nr 1480, a potem dzia³kê Skarbu Pañstwa zabudowan¹ w czêci po³udniowowschodniej domkami campingowymi do punktu granicznego nr 1493. W punkcie nr 1493 skrêca
i biegnie wzd³u¿ rzêdu starych drzew, w kierunku po³udniowo-wschodnim przez punkt graniczny nr 1015 do punktu
granicznego nr 1014. Tu skrêca i zmierzaj¹c w kierunku po³udniowo-zachodnim dociera do punktu granicznego
nr 1481. Za³amuje siê i ponownie skierowana na po³udniowy wschód, krawêdzi¹ murku oporowego biegnie przez
punkt graniczny nr 1482 do punktu granicznego nr 1414.
Na odcinku pomiêdzy punktami granicznymi o numerach 1414 i 1418, o d³ugoci ok. 40 m, gdzie linia brzegu
przebiega po odwodnej stronie murku oporowego (granica dzia³ki zabudowanej domkami campingowymi) nie ma
pasa technicznego.
Od punktu nr 1418 granica pasa technicznego biegnie nadal granic¹ dzia³ki rekreacyjnej, o której mowa wy¿ej
(orodek campingowy), krawêdzi¹ murku oporowego, w kierunku po³udniowo-wschodnim przez punkty nr 1483
i 1492 do punktu granicznego o numerze 1489, oznaczonego naciêciem na cokole p³otu z siatki drucianej. Biegnie
dalej przez poroniêty traw¹, trzcin¹, krzakami i pojedynczymi drzewami nieu¿ytek (by³e pole refulacyjne), na
po³udniowy wschód przez punkty nr 1490 i 1498 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 3040), na po³udnie do
punktu granicznego nr 1499 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 3039), na po³udniowy wschód do punktu
granicznego nr 1029. St¹d, biegnie na wschód, przecinaj¹c stary wa³ otaczaj¹cy pole refulacyjne do punktu
granicznego nr 1030, nastêpnie krañcem drogi gruntowej (zaroniêtej i zalanej wod¹) do punktu granicznego nr 1033
oraz grz¹skim i zakrzaczonym brzegiem do punktu granicznego nr 1500 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej
nr 3038). Dalej biegnie terenem podmok³ym, przez trzcinowisko, w kierunku pó³nocno-wschodnim do punktu
granicznego nr 1501 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 3037), wschodnim do punktu granicznego nr 1502
(punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 3036) oraz po³udniowo-wschodnim do punktu granicznego nr 1503
(punkt osnowy geodezyjnej szczegó³owej nr 1041) na skraju trzcinowiska. Nie zmieniaj¹c kierunku biegnie dalej
pó³nocno-wschodni¹ granic¹ terenu (dzia³ki) pasa technicznego (grz¹ski nieu¿ytek lub ³¹ka pokryte kêpami trzciny),
lini¹ prost¹ podzielon¹ na odcinki w punktach, w których dochodz¹ granice dzia³ek do niego przyleg³ych, oznaczonych
numerami: 465, 458, 457, 454, 1504 (punkt osnowy geodezyjnej szczegó³owej nr 1042), 453, 450, 449, 466,
446, 445, 442, 441, 438, 437, 434, 433, 430, 429, 426, 425, 422, 421 i 418. Z punktu nr 418 usytuowanego
u podstawy wa³u przeciwpowodziowego biegnie nadal w kierunku po³udniowo-wschodnim do punktu granicznego
nr 1491, po³o¿onego po drugiej stronie wa³u, na granicy z obrêbem nr 4 miasta Kamieñ Pomorski.
W punkcie granicznym nr 1491 zakoñczono opis przebiegu l¹dowej granicy pasa technicznego po terenie obrêbu
ewidencyjnego nr 1 miasta Kamieñ Pomorski.
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obrêb ewidencyjny nr 4 miasta Kamieñ Pomorski
Od punktu nr 1491 usytuowanego na granicy pomiêdzy obrêbami miejskimi nr 1 i nr 4, przyjêtego za pocz¹tkowy,
granica pasa technicznego biegnie po terenie obrêbu nr 4 miasta Kamieñ Pomorski, w kierunku po³udniowowschodnim do punktu granicznego nr 513 po³o¿onego na brzegu zaroniêtego rowu melioracyjnego. Krawêdzi¹
tego rowu biegnie dalej na po³udniowy zachód przez punkty graniczne nr 146 i 145, a potem na po³udniowy wschód
jego krawêdzi¹ u podstawy starego, zniszczonego wa³u przez punkty graniczne nr 144 i 143 do punktu nr 141.
W punkcie nr 141 skrêca na wschód i biegnie po³udniowym brzegiem rowu melioracyjnego do punktu nr 75
znajduj¹cego siê w pobli¿u przepustu pod drog¹ wojewódzk¹. Od punktu nr 75 granica pasa technicznego zd¹¿a na
po³udniowy zachód, pó³nocno-zachodni¹ granic¹ drogi wojewódzkiej (odcinek Kamieñ Pomorski  Dziwnówek)
przez punkt nr 74 do punktu nr 73. W punkcie nr 73 skrêca i biegnie granic¹, która podzieli³a dzia³kê gminn¹
po³o¿on¹ na cyplu wysuniêtym na zachód, bujnie poroniêtym krzewami, drzewami i trzcin¹, na zachód do punktu
nr 138, na po³udniowy zachód do punktu nr 137 oraz na po³udniowy wschód do punktu nr 506. Tu skrêca i ponownie
biegnie pó³nocno-zachodni¹ granic¹ drogi wojewódzkiej, na po³udniowy zachód przez punkt nr 507 po³o¿ony u
podstawy wa³u ochronnego, nastêpnie przecina wa³ i dociera do punktu nr 508 le¿¹cego po jego drugiej stronie
(punkt za³amania linii brzegowej), w pobli¿u mostu drogowego na rzece winiec.
Opis nastêpnego odcinka granicy pasa technicznego zaczyna siê w punkcie granicznym linii po³udniowego brzegu
oznaczonego numerem 659. St¹d, granica pasa technicznego identyczna z pó³nocno-zachodni¹ granic¹ dzia³ki
drogowej biegnie na po³udniowy zachód przez punkty graniczne nr 510 i 511 usytuowane po obu stronach wa³u
przeciwpowodziowego, który skonie przecina. Granic¹ dzia³ki, na której wzniesiono wa³, jego podnó¿em biegnie
dalej na pó³noc do punktu nr 28, a potem na pó³nocny zachód przez punkty nr 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35. Nie
zmieniaj¹c kierunku przebiega skonie do osi wa³u na jego drug¹ stronê do punktu granicznego nr 4. Z tego miejsca
biegnie nadal granic¹ dzia³ki, na której wa³ zbudowano, jego zboczem, na zachód do punktu nr 3 i na po³udniowy
zachód do punktu nr 14. W punkcie nr 14 usytuowanym na koñcu wa³u ochronnego i zewnêtrznej krawêdzi ulicy
Lipowej, bêd¹cym równie¿ punktem za³amania granicy pomiêdzy obrêbami nr 4 i nr 3 miasta Kamieñ Pomorski,
zakoñczono opis przebiegu drugiego odcinka granicy pasa technicznego po terenie obrêbu miejskiego nr 4.
Po³o¿ona na terenie obrêbu ewidencyjnego nr 4, niewielka wyspa bujnie poroniêta trzcin¹, krzewami
i pojedynczymi drzewami, oznaczona w ewidencji numerem 3/1, w ca³oci w³¹czona zosta³a w obszar pasa
technicznego.

c)

obrêb ewidencyjny nr 3 miasta Kamieñ Pomorski
Opis przebiegu granicy pasa technicznego po terenie obrêbu nr 3 miasta Kamieñ Pomorski rozpoczyna siê w punkcie
nr 14, usytuowanym na ³uku (zewnêtrznej krawêdzi) ulicy Lipowej, na za³amaniu wspólnej granicy z obrêbem
miejskim nr 4.
Od punktu nr 14 granica pasa technicznego biegnie po granicy dzia³ek, w kierunku pó³nocno-zachodnim do punktu
nr 13. St¹d, biegnie po zewnêtrznej stronie p³otu wokó³ nieczynnej oczyszczalni cieków, na pó³noc do punktu
nr 12 i na zachód do punktu nr 11. Biegnie dalej terenem nie urz¹dzonym, pokrytym traw¹, kêpami trzciny
i pojedynczymi drzewami, do³em niewielkiej naturalnej skarpy: na pó³nocny zachód do punktu nr 10, na po³udniowy
zachód do punktu nr 9 i ponownie na pó³nocny zachód do punktu nr 8. Od punktu nr 8 biegnie równo oddalona od
nabrze¿a, na pó³nocny wschód do punktu nr 7 i na zachód do punktu nr 89 znajduj¹cego siê na wschodniej granicy
portu, ustalonej rozporz¹dzeniem Ministra ¯eglugi z dnia 16 listopada 1963 r. w sprawie ustalenia granicy
terytorialnej morskiego portu rybackiego w Kamieniu Pomorskim (Dz. U. Nr 58, poz. 319). Odcinek granicy pasa
technicznego okrelony punktami nr 89 i 1536 (krawêd umocnienia brzegu), pokrywaj¹cy siê z fragmentem granicy
portu i prostopad³y do linii nabrze¿a koñczy przebieg l¹dowej granicy pasa technicznego po obszarze obrêbu miejskiego
nr 3 w Kamieniu Pomorskim.

d)

obrêb ewidencyjny nr 5 miasta Kamieñ Pomorski
Od przyjêtego za pocz¹tkowy punktu nr 1044 granica pasa technicznego, biegnie granicami dzia³ek, wzd³u¿ nie
urz¹dzonego brzegu, na po³udnie przez punkty graniczne nr 76 i 722 (naciêcie w podmurówce p³otu stoj¹cego
prostopadle do brzegu), do punktu granicznego nr 120. St¹d, biegnie na po³udniowy wschód do punktu granicznego
nr 119 i na wschód, przecinaj¹c ogrodzenie dochodzi do punktu granicznego nr 118. W punkcie nr 118 skrêca
i biegnie zachodni¹ granic¹ parku, na po³udniowy zachód do punktu granicznego nr 117 i na po³udnie przez punkty
graniczne nr 116 i 115 (przy p³ocie) do punktu granicznego nr 114. Tu skrêca prostopadle i biegnie wokó³ basenu
wêdkarskiego (granicami dzia³ek): na wschód do punktu granicznego nr 113, na po³udniowy wschód do punktu
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granicznego nr 112, na po³udnie przez punkt nr 111 do punktu nr 110, na po³udniowy zachód przez punkty graniczne
nr 109 i 108 do punktu granicznego nr 107. Od punktu nr 107 biegnie brzegiem naturalnym, poroniêtym
trzcinowiskiem, po istniej¹cych granicach dzia³ek, na po³udniowy wschód do punktu granicznego nr 106, na po³udniowy
zachód przez punkty graniczne nr 96 i 95, przecina rów melioracyjny i zmierza dalej przez punkty graniczne nr 153
i 154 do punktu granicznego nr 155, na po³udniowy wschód przez punkty graniczne nr 2413 i 156, na po³udniowy
zachód do punktu granicznego nr 157 oraz na po³udniowy wschód przez punkty graniczne nr 158, 159 i 2414 oraz
punkt nr 190 usytuowany po po³udniowo-wschodniej stronie podwójnego wa³u, który przecina prostopadle w drodze
do punktu granicznego nr 188. Od punktu nr 188 biegnie wokó³ basenu gospodarczego, na wschód wzd³u¿
umocnionego brzegu przez punkty graniczne nr 187, 186 i 185, na po³udnie skrajem drogi gruntowej do punktu
granicznego nr 184 i na zachód terenem nie urz¹dzonym przez punkty graniczne o numerach 183 i 182 (granica
dzia³ki przeznaczonej pod drogê) do punktu nr 1045. Dalej, biegnie wzd³u¿ naturalnego, nisko po³o¿onego brzegu,
bujnie poroniêtego trzcin¹, lini¹ ³aman¹ sk³adaj¹c¹ siê z odcinków istniej¹cych granic: na po³udnie do punktu
nr 169, na po³udniowy wschód do punktu nr 170, na po³udniowy zachód do punktu nr 171, na po³udniowy wschód
do punktu nr 172, na po³udnie do punktu nr 173, na po³udniowy zachód przez punkty graniczne nr 174 i 221, na
po³udniowy wschód (skrajem uprawy olchowej w pasie technicznym) przez punkty graniczne nr 784, 860, 222
i na po³udniowy zachód przez punkty nr 606, 859 i 637, a st¹d przez punkty nr 795, 755, 566 i 223 na skraju
uprawy wierzbowej w pasie technicznym oraz na po³udnie przez punkty nr 47 i 913 do punktu granicznego nr 224.
W punkcie nr 224 zlokalizowanym u podstawy skarpy przyczó³ku mostu ³¹cz¹cego miasto Kamieñ Pomorski z wysp¹
Chrz¹szczewsk¹, biegnie na zachód, do³em skarpy do punktu granicznego nr 600, którego po³o¿enie ustalone
zosta³o na linii wschodniego brzegu morskich wód wewnêtrznych oddzielaj¹cych wyspê od l¹du.
Drugi odcinek granicy pasa technicznego bierze pocz¹tek w punkcie granicznym nr 267 linii brzegowej, po³o¿onym
po drugiej (po³udniowej) stronie mostu. St¹d, granica pasa technicznego biegnie do³em skarpy przyczó³ka mostu, na
wschód do punktu granicznego nr 1048, bêd¹cego jednoczenie punktem osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2417.
W punkcie nr 2417 skrêca na po³udniowy wschód i biegnie po terenie prywatnej dzia³ki, podmok³¹ ³¹k¹ poroniêt¹
trzcin¹ do punktu granicznego nr 1046 i na po³udnie do punktu granicznego nr 1049 (punkt osnowy geodezyjnej
szczegó³owej nr 1219), a dalej granic¹ tej nieruchomoci: na zachód do punktu nr 564, na po³udnie przez punkty
nr 563, 2458 (ujcie rowu) i 2459, na po³udniowy zachód do punktu nr 562 oraz na po³udniowy wschód do punktu
nr 2460. Ponownie biegnie po terenie wymienionej wy¿ej dzia³ki, przez ³¹kê, do punktu nr 1047, a potem na
wschód, po³udniow¹ jej granic¹ (brzeg rowu) do punktu granicznego nr 2462. Tu skrêca na po³udnie i odwodn¹
stron¹ (granic¹) drogi polnej (dojazd do ogródków dzia³kowych i dzia³ek rekreacyjnych) biegn¹cej koron¹ klifu,
zmierza przez punkty graniczne nr 561, 1050 (punkt osnowy geodezyjnej szczegó³owej nr 1220), 427, 560, 559,
558, 557, 1051 (punkt osnowy geodezyjnej szczegó³owej nr 1221) i 796. Kontynuuj¹c bieg w kierunku po³udniowowschodnim biegnie gór¹ klifu przez punkty nr 796 i 556 u wylotu jaru (by³e wyrobisko), do punktu granicznego
nr 555. Nastêpnie skrêca na pó³nocny wschód i biegnie nadal górn¹ krawêdzi¹ skarpy do punktu granicznego
nr 1052 (punkt osnowy geodezyjnej szczegó³owej nr 1222). St¹d, po³udniowo-zachodni¹ granic¹ drogi polnej na
zboczu klifu biegnie na po³udniowy wschód do punktu granicznego nr 554, a potem górn¹ krawêdzi¹ skarpy przez
punkt nr 553 do punktu nr 552 usytuowanego na skarpie. Od punktu nr 552 zmierza na po³udnie, podmok³ym
brzegiem, chronionym upraw¹ olchowo-wierzbow¹ przez punkty graniczne nr 493 i 551 oraz punkty nr 532 i 531
zlokalizowane u wylotu rowu melioracyjnego, a potem punkt nr 550, do punktu nr 7149 (ujcie rowu) po³o¿onego
na po³udniowo-wschodniej granicy miasta Kamieñ Pomorski, bêd¹cej jednoczenie wspóln¹ granic¹ obrêbu miejskiego
nr 5 i obrêbu Mi³achowo po³o¿onego w gminie Kamieñ Pomorski.
W punkcie granicznym nr 7149 zakoñczono opis przebiegu granicy pasa technicznego po terenie obrêbu
ewidencyjnego nr 5 miasta Kamieñ Pomorski.
Materia³y kartograficzne i dane analityczne dla opisanych wy¿ej odcinków granic pasa technicznego znajduj¹ siê
w zasobie Urzêdu Morskiego w Szczecinie oraz Powiatowym Biurze Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim.
DYREKTOR URZÊDU MORSKIEGO
w Szczecinie
Roman Pomianowski
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INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
o decyzji Nr WCC/167B/342/W/3/2001/MJ
z dnia 22 padziernika 2001 r.
W dniu 22 padziernika 2001 r. na wniosek przedsiêbiorcy - Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
72-100 Goleniów, ul. Maszewska 18, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres
dzia³alnoci koncesjonariusza, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.

UZASADNIENIE
Decyzj¹ z dnia 6 padziernika 1998 r. Nr WCC/167/342/U/1/98/PM udzielono przedsiêbiorcy - Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Goleniowie, koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do
15 padziernika 2008 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie nr 1 decyzji przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 28 wrzenia 2001 r. nr 2886/2001, uzupe³nionym pismem z dnia 11 padziernika 2001 r. nr 3046/2001,
Koncesjonariusz wyst¹pi³ o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku ze zmian¹ ³¹cznej mocy zainstalowanej eksploatowanego
ród³a ciep³a, zwi¹zanej z wy³¹czeniem z eksploatacji i likwidacj¹ jednego kot³a wodnego opalanego wêglem kamiennym.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348
z pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu
Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 6 padziernika 1998 r. Nr WCC/167/342/U/1/98/PM
w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciep³a.
DYREKTOR
Departamentu Koncesji
El¿bieta Niebisz

Poz. 1491
INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
o decyzji Nr WCC/903A/8025/W/3/2001/RW
z dnia 27 listopada 2001 r.
W dniu 27 listopada 2001 r. na wniosek Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Us³ugowego EKO-WARK Sp. z o.o.
z siedzib¹ przy ul. Kniewskiej 4, 70-846 Szczecin, postanowiono zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci, okrelonej
w koncesji na wytwarzanie ciep³a.

UZASADNIENIE
Zarz¹d Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Us³ugowego EKO-WARK Sp. z o.o. z siedzib¹ w Szczecinie wniós³ o zmianê
przedmiotu i zakresu dzia³alnoci gospodarczej okrelonego w koncesji na wytwarzanie ciep³a. W uzasadnieniu wniosku
poinformowano, ¿e Koncesjonariusz zawar³, w dniu 22 grudnia 2000 r., z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym
nr 1 im. prof. Tadeusza Soko³owskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie umowê na zaprojektowanie,
budowê i eksploatacjê kot³owni na terenie szpitala. Koncesjonariusz przewiduje podjêcie dzia³alnoci gospodarczej
polegaj¹cej na wytwarzaniu ciep³a w tym ródle od 1 stycznia 2002 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 52

 5230 

Poz. 1491 - 1492

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ
swoj¹ decyzjê z dnia 29 wrzenia 2000 r. Nr WCC/903/8025/W/3/2000/RW w sprawie udzielenia Przedsiêbiorstwu
Produkcyjno-Us³ugowemu EKO-WARK Sp. z o.o. z siedzib¹ w Szczecinie, koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres od
5 padziernika 2000 r. do 5 padziernika 2010 r.
ZASTÊPCA DYREKTORA
Departamentu Koncesji
Jacek Be³kowski

Poz. 1492
INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
o decyzji Nr OSZ820/511-C/63c/13/2001/I/BSt
z dnia 12 grudnia 2001 r.
Informuje siê, i¿ w dniu 12 grudnia 2001 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a, ustalon¹
przez Pana Edwarda Galiñskiego prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹: Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
erg in¿. E. Galiñski ul. S³owiañska (JAR), 78-400 Szczecinek, o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ820/511-C/63c/13/2001/I/BSt
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255
oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49,
poz. 509) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 padziernika 2001 r. Pana Edwarda Galiñskiego prowadz¹cego dzia³alnoæ
gospodarcz¹ pod nazw¹: Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej erg in¿. E. Galiñski ul. S³owiañska (JAR), 78-400
Szczecinek posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 331088984 zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorc¹ postanawiam:
1)

zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorcê, 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 Przedsiêbiorcê
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,
w wysokoci (minus) 2,6 % dla wytwarzania ciep³a oraz (minus) 2,3 % dla przesy³ania i dystrybucji ciep³a,

3)

ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia
31 maja 2003 r.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorcy Pana Edwarda Galiñskiego
prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcza pod nazw¹: Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej erg z siedzib¹ w Szczecinku,
posiadaj¹cego koncesje z dnia 30 listopada 1998 r. na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/666/511/U/3/98/RW oraz na
przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/694/511/U/3/98/RW, w dniu 8 padziernika 2001 r. zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez Przedsiêbiorcê.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorca
opracowa³ taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 1-4 ustawy  Prawo energetyczne 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.
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Przedsiêbiorca przyj¹³ do kalkulacji cen i stawek op³at, dla pierwszego roku stosowania taryfy, planowane roczne
koszty prowadzenia dzia³alnoci porównywalne do kosztów poniesionych w roku 2000.
W niniejszej decyzji wspó³czynnik korekcyjny Xw, dla wytwarzania ciep³a zosta³ ustalony w wysokoci (minus) 2,6 %
oraz dla przesy³ania i dystrybucji ciep³a w wysokoci (minus) 2,3 %.
Powy¿sze wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorcy
oraz zmianê warunków prowadzenia przez Przedsiêbiorcê dzia³alnoci gospodarczej w pierwszym roku stosowania
taryfy w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania taryfy.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych ustalono do dnia 31 maja 2003 r., co ma umo¿liwiæ po jego up³ywie,
kolejn¹ weryfikacjê kosztów stanowi¹cych podstawê ustalenia cen i stawek op³at za ciep³o.
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
Pó³nocno-Zachodniego
Oddzia³u Terenowego
z siedzib¹ w Szczecinie
Witold Kêpa

Za³¹cznik do decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OSZ-820/511C/63c/13/2001/I/BSt
z dnia 12 grudnia 2001 r. (poz. 1492)

TARYFA DLA CIEP£A
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
erg
in¿. E. Galiñski
Szczecinek
A. Informacje ogólne
1.

Taryfa zawiera ceny i stawki op³at za ciep³o dostarczone odbiorcom przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
erg in¿. Edward Galiñski 78-400 Szczecinek ul. S³owiañska (JAR) dzia³aj¹ce na podstawie koncesji udzielonych
w dniu 30 listopada 1998 r. na:
 wytwarzanie ciep³a
Nr WCC/666/511/U/3/98/RW
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a
Nr PCC/694/511/U/3/98/RW

2.

Taryfa zosta³a ustalona przy uwzglêdnieniu w szczególnoci postanowieñ:
 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 i Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099).
 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ o obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053) zwanego
w dalszej czêci taryfy rozporz¹dzeniem taryfowym,
 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia
podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug
przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 100, poz. 642) zwanego w dalszej czêci taryfy rozporz¹dzeniem przy³¹czeniowym.

3.

Okrelone w taryfie ceny i stawki op³at stosuje siê dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu
wiadczonych us³ug.
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B. Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
1.

Odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje i pobiera energiê ciepln¹ na podstawie umowy ze sprzedawc¹.

2.

Sprzedawca  Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej erg in¿. Edward Galiñski - przedsiêbiorstwo energetyczne
dostarczaj¹ce odbiorcy ciep³o na podstawie umowy sprzeda¿y ciep³a zawartej z tym odbiorc¹.

3.

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

4.

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.

5.

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.

6.

Przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o do jednego wêz³a cieplnego, albo odcinek
zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje
z obiektem.

7.

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.

8.

Obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.

9.

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.

10. 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
technologicznymi.
11. Obliczeniowe natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a  natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a odpowiadaj¹ce
przy³¹czeniowej mocy cieplnej dla danej sieci ciep³owniczej i parametrom nonika ciep³a dostarczanego ze ród³a
ciep³a do tej sieci, okrelonym w tabeli regulacyjnej dla warunków obliczeniowych.
12. Warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których dostarczane jest ciep³o.
13. Sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹
koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu ogrzewania obiektów.
C. Podzia³ odbiorców na grupy
1.
LP
1.

Podzia³ wg róde³ ciep³a oraz miejsca dostarczania ciep³a.
Rodzaj ród³a
ciep³a
Zespó³ kot³owni

Kot³ownie
Kot³ownia mia³owa Borne
Sulinowo ul. Or³a Bia³ego
Kot³ownia olejowa Borne
Sulinowo ul. Brzechwy

Charakterystyka odbiorców
Grupy
odbiorców
A
Odbiorcy zasileni z zespo³u kot³owni w Bornem Sulinowie sieci¹
ciep³ownicz¹ bêd¹ca w³asnoci¹ i eksploatowan¹ przez
sprzedawcê. Miejscem dostawy ciep³a s¹ wêz³y cieplne
eksploatowane przez odbiorcê.

2.

Kot³ownia
osiedlowa gazowa

Bobolice ul. Magazynowa

B

3.

Kot³ownia
osiedlowa
wêglowa

Bobolice ul. Fabryczna.

C

Odbiorcy zasilani sieci¹ ciepln¹ z kot³owni osiedlowej gazowej w
Bobolicach ul. Magazynowa. Miejscem dostawy ciep³a s¹
rozdzielacze w budynkach odbiorcy.
Odbiorcy zasilani sieci¹ ciepln¹ z kot³owni osiedlowej wêglowej w
Bobolicach ul. Fabryczna 1.
Miejscem dostawy ciep³a s¹ rozdzielacze w budynkach odbiorcy.
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Czarne ul. Ogrodowa wêglowa

D

Kot³ownia
Czarne ul. Strzelecka osiedlowa
olejowa
olejowa
Kot³ownia lokalna Czarne ul. 27 Lutego
olejowa

E
F
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j
y p
y
y
Odbiorcy zasilani sieci¹ ciepln¹ z kot³owni osiedlowej wêglowej w
Czarnem ul. Ogrodowa. Miejscem dostawy ciep³a s¹ rozdzielacze w
budynkach odbiorcy.
Odbiorcy zasilani sieci¹ ciepln¹ z kot³owni osiedlowej olejowej w
Czarnem ul. Strzelecka. Miejscem dostawy ciep³a s¹ rozdzielacze w
budynkach odbiorcy.
Odbiorcy zasilani bezporednio z lokalnej kot³owni olejowej w
Czarnem ul. 27 Lutego.

D. Rodzaje oraz wysokoci cen i stawek op³at
1.

Ceny i stawki op³at dla poszczególnych grup odbiorców:
GRUPA A
L.p.

Wyszczególnienie

1. Stawka op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹

Jednostka miary

rata

2. Stawka op³aty za ciep³o
3. Sta³a stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

rata
4. Zmienna stawka op³aty za us³ugi przesy³owe
5. Cena nonika ciep³a
6. Stawka op³aty abonamentowej
rata

z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/m3
z³/punkt/rok
z³/punkt/m-c

Ceny i stawki op³at
Netto
Brutto*
55 977,00
68291,94
4664,75
5690,99
22,58
27,55
12957,96
15808,71
1079,83
1317,39
5,23
6,38
8,90
10,86
150,00
183,00
12,50
15,25

*ceny i stawki op³at zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
GRUPA B
L.p.

Wyszczególnienie

1. Stawka op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹

Jednostka miary

rata

2. Stawka op³aty za ciep³o

z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ

Ceny i stawki op³at
Netto
Brutto*
73 700,00
89914,00
6 141,67
7492,83
35,00
42,70

*ceny i stawki op³at zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
GRUPA C
L.p.

Wyszczególnienie

1. Stawka op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹
2. Stawka op³aty za ciep³o
3. Sta³a stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

Jednostka miary

rata

rata
4. Zmienna stawka op³aty za us³ugi przesy³owe
5. Cena nonika ciep³a
6. Stawka op³aty abonamentowej
rata

z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/m3
z³/punkt/rok
z³/punkt/m-c

*ceny i stawki op³at zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%

Ceny i stawki op³at
Netto
Brutto*
59 900,00
73078,00
4 991,67
6089,83
21,90
26,72
14 500,00
17690,00
1 208,33
1474,17
4,96
6,05
8,90
10,86
150,00
183,00
12,50
15,25
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GRUPA D
L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

1. Stawka op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹

rata

2. Stawka op³aty za ciep³o
3. Sta³a stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

rata
4. Zmienna stawka op³aty za us³ugi przesy³owe
5. Cena nonika ciep³a
6. Stawka op³aty abonamentowej
rata

z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/m3
z³/punkt/rok
z³/punkt/m-c

Ceny i stawki op³at
Netto
Brutto*
59 900,00
73078,00
4 991,67
6089,83
21,90
26,72
14 500,00
17690,00
1 208,33
1474,17
4,96
6,05
8,90
10,86
150,00
183,00
12,50
15,25

*ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
GRUPA E
L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

1. Stawka op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹

rata

2. Stawka op³aty za ciep³o

z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ

Ceny i stawki op³at
Netto
Brutto*
59 900,00
73078,00
4 991,67
6089,83
35,00
42,70

*ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
GRUPA F
L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

1. Stawka op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹
2. Stawka op³aty za ciep³o

rata

z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ

Ceny i stawki op³at
Netto
Brutto*
73 700,00
89914,01
6 141,67
7492,83
35,00
42,70

*ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
1.

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 pón. zm.), 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 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) 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.

E. Zasady ustalania op³at
1.

Roczna op³ata za zamówion¹ moc ciepln¹  stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê i ceny za
zamówion¹ moc ciepln¹ dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych.
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2.

Op³ata za dostarczone ciep³o  stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny ciep³a dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana
w ka¿dym miesi¹cu, w którym dostarczono ciep³o.

3.

Op³ata za nonik ciep³a  stanowi iloczyn ustalonej na podstawie wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego
iloci nonika ciep³a, dostarczonego do nape³niania i uzupe³nienia jego ubytków w sieciach ciep³owniczych
i instalacjach odbiorczych oraz ceny nonika ciep³a dla danej sieci ciep³owniczej; op³ata ta jest pobierana w ka¿dym
miesi¹cu, w którym dostarczono nonik ciep³a.

4.

Sta³a op³ata za us³ugi przesy³owe  stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê w roku obrotowym
i stawki op³aty za us³ugi przesy³owe dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych.

5.

Zmienna op³ata za us³ugi przesy³owe - stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego i zmiennej stawki op³aty za us³ugi przesy³owe, dla danej grupy odbiorców;
op³ata ta jest pobierana za ka¿dy miesi¹c, w którym dostarczono ciep³o.

6.

Op³ata abonamentowa:
Dla wêz³ów cieplnych indywidualnych - stanowi iloczyn liczby przy³¹czy, doprowadzaj¹cych ciep³o do wêz³ów
cieplnych w obiektach odbiorcy, i stawki op³aty abonamentowej; op³ata ta jest pobierana w ka¿dym miesi¹cu,
w którym jest wystawiana faktura.

F. Warunki stosowania cen i stawek op³at
1.

Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców, które okrelone zosta³y w rozdziale 7 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego, obowi¹zuj¹cego w granicach
okrelonych w art. 7 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48,
poz. 555).

2.

W przypadkach:
 niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda¿y ciep³a,
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
 udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okrelone w rozdziale 3 rozporz¹dzenia taryfowego, obowi¹zuj¹cego
w granicach okrelonych w art. 7 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy  Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 48, poz. 555).

G. Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
1.

Taryfa mo¿e obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego.

2.

O zmianie cen i stawek op³at sprzedawca powiadomi odbiorcê pisemnie, co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem
nowych cen i stawek op³at.
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OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie zmian w sk³adzie osobowym Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciñskim.
Na podstawie art. 182 ust. 1 w zwi¹zku z art. 194 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 i Nr 160, poz. 1060) podaje siê do
wiadomoci wyborców, ¿e na skutek wyganiêcia mandatu radnego nast¹pi³a zmiana w sk³adzie Rady Miejskiej
w Stargardzie Szczeciñskim w okrêgu wyborczym Nr 1.
Rada Miejska w Stargardzie Szczeciñskim uchwa³¹ Nr XXXVIII/396/01 z dnia 30 padziernika 2001 r. na podstawie
art. 190 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. stwierdzi³a wyganiêcie mandatu radnego Feliksa
Sterny z listy Nr 1 -Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jednoczenie na podstawie art. 194 ust. 1
wspomnianej ustawy Rada Miejska w Stargardzie Szczeciñskim uchwa³¹ Nr XXXIX/409/2001 z dnia 27 listopada 2001 r.
stwierdzi³a, ¿e radnym zosta³ Pan Dariusz Bo¿ek, który nie utraci³ prawa wybieralnoci, a w dniu wyborów
11 padziernika 1998 r. uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów z tej samej listy.
WOJEWÓDZKI
KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo

Poz. 1494
OWIADCZENIE
stron kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego
zawartego dnia 19 czerwca 2001 r. w Warszawie
pomiêdzy Rad¹ Ministrów reprezentowan¹ przez Jerzego Kropiwnickiego, Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa, a Samorz¹dem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Józefa Jerzego
Faliñskiego, Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego, dotycz¹ce zmian w kontrakcie wojewódzkim.
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
(Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 oraz Nr 109, poz. 1158) Rada Ministrów reprezentowana przez Jerzego
Kropiwnickiego, Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, i Samorz¹d Województwa Zachodniopomorskiego,
reprezentowany przez Józefa Jerzego Faliñskiego, Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie owiadczaj¹,
¿e wprowadzaj¹ do kontraktu wojewódzkiego nastêpuj¹ce zmiany:
Zmiany w ogólnych zapisach kontraktu:
Art.19a
Dodaje siê art. 19a w brzmieniu:
1. rodki z rezerwy ogólnej bud¿etu pañstwa, przyznane jednostkom samorz¹du terytorialnego z obszaru Województwa
po dniu podpisania kontraktu i przeznaczone na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez te jednostki, s¹
objête kontraktem z zastrze¿eniem postanowieñ art. 29 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.
2.

Ka¿dorazowo, po przyznaniu rodków o jakich mowa w ust. 1, s¹ one w³¹czane do kontraktu na podstawie
owiadczenia podpisanego przez strony kontraktu.
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Za³¹cznik nr 5. Sposoby realizacji praw i obowi¹zków stron
W § 14 pkt 3 wykrela siê wyrazy sporód swoich cz³onków.
W § 23 wyrazy w § 41 i § 35 za³¹cznika nr 6 zastêpuje siê wyrazami w § 42 i § 43 za³¹cznika nr 6.
W § 24 wyrazy w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków zastêpuje siê wyrazami w obecnoci co najmniej dziewiêciu
cz³onków.
Za³¹cznik nr 6. Procedury realizacji zadañ
§ 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1.
1.

Marsza³ek Województwa zawiera umowy ze wszystkimi podmiotami uprawnionymi, w których okrelone zostan¹
zobowi¹zania tych podmiotów w zwi¹zku z realizacj¹ postanowieñ kontraktu oraz harmonogramy realizacji zadañ.
Powy¿szy wymóg odnosi siê tak¿e do zadañ realizowanych w ramach programu PHARE, o ile z Komisj¹ Europejsk¹
nie zosta³ uzgodniony inny sposób wdra¿ania danego programu, jego komponentu lub projektu. Powy¿szy wymóg
nie odnosi siê do rodków w dyspozycji ministrów w³aciwych.

2.

Marsza³ek Województwa mo¿e zawrzeæ umowê wykonawcz¹, która uwzglêdnia okolicznoci nieznane w momencie
sk³adania przez podmiot uprawniony wniosku o dofinansowanie zadania, niewielk¹ modyfikacjê zakresu rzeczowego
zadania, terminu jego rozpoczêcia lub zakoñczenia, wzglêdnie innych warunków jego realizacji pod warunkiem,
¿e umowa taka:
1) nie zmienia skali realizowanego zadania ani jego charakteru,
2) nie zwiêksza wielkoci finansowania zadania ze strony bud¿etu pañstwa,
3) nie prowadzi do przesuwania rodków z bud¿etu pañstwa przeznaczonych na poszczególne lata,
4) nie ma znacznego wp³ywu na efekty realizacji dzia³añ mierzone za pomoc¹ wskaników okrelonych
w kontrakcie,
5) nie prowadzi do zmniejszenia proporcjonalnego udzia³u w finansowaniu zadania rodków innych ni¿ rodki
z bud¿etu pañstwa.

W § 2 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Umowy wykonawcze do kontraktu zawiera siê tak¿e w odniesieniu do zadañ realizowanych w ramach programu
PHARE, o ile z Komisj¹ Europejsk¹ nie zosta³ uzgodniony inny sposób wdra¿ania danego programu, jego komponentu
lub projektu. Umów wykonawczych do kontraktu nie zawiera siê w odniesieniu do rodków bêd¹cych w dyspozycji
ministrów w³aciwych.
§ 5 otrzymuje brzmienie:
§ 5.
1.

Umowa wykonawcza do kontraktu nie mo¿e zawieraæ zapisów niezgodnych z postanowieniami kontraktu,
za wyj¹tkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2.

2.

Wojewoda mo¿e zawrzeæ umowê wykonawcz¹, która uwzglêdnia okolicznoci nieznane w momencie sk³adania
przez podmiot uprawniony wniosku o dofinansowanie zadania, niewielk¹ modyfikacjê zakresu rzeczowego zadania,
terminu jego rozpoczêcia lub zakoñczenia, wzglêdnie innych warunków jego realizacji pod warunkiem, ¿e umowa
taka:
1) nie zmienia skali realizowanego zadania ani jego charakteru,
2) nie zwiêksza wielkoci finansowania zadania ze strony bud¿etu pañstwa,
3) nie prowadzi do przesuwania rodków z bud¿etu pañstwa przeznaczonych na poszczególne lata,
4) nie ma znacznego wp³ywu na efekty realizacji dzia³añ mierzone za pomoc¹ wskaników okrelonych
w kontrakcie,
5) nie prowadzi do zmniejszenia proporcjonalnego udzia³u w finansowaniu zadania rodków innych ni¿ rodki
z bud¿etu pañstwa.

W § 6 dotychczasow¹ treæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
2. Zapisy umowy wykonawczej dotycz¹ce harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu finansowego mog¹ ulec
zmianie w wyniku rozstrzygniêæ przetargowych. Zmiana taka ma postaæ aneksu do umowy wykonawczej,
podpisanego przez obie strony tej umowy, którego kopia przekazywana jest Samorz¹dowi Województwa.
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§ 6a
Dodaje siê § 6a w brzmieniu:
§ 6a. Wojewoda nie mo¿e odmówiæ podpisania umowy wykonawczej zgodnej z wymogami ustawy o finansach
publicznych oraz spe³niaj¹cej warunki kontraktu.
W § 11 dotychczasow¹ treæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
2. Postanowienia ust. 1 pkt 2 nie odnosz¹ siê do zobowi¹zañ, jakie powsta³y na skutek zablokowania w roku 2000
rodków z bud¿etu pañstwa przeznaczonych na inwestycje wieloletnie.
Za³¹cznik nr 9. Wzór sprawozdania kwartalnego/rocznego sk³adanego przez podmiot uprawniony do zarz¹du województwa
W objanieniu do tabeli 2 winno byæ: R  wartoæ wskanika rezultatu okrelona w kontrakcie oraz O  wartoæ
wskanika oddzia³ywania okrelona w kontrakcie.
Za³¹cznik nr 10. Wzór informacji kwartalnej/rocznej na temat przebiegu realizacji kontraktu sk³adany przez zarz¹d
województwa wojewodzie
W objanieniu do tabeli 2 winno byæ: R  wartoæ wskanika rezultatu okrelona w kontrakcie oraz O  wartoæ
wskanika oddzia³ywania okrelona w kontrakcie.
Za³¹cznik nr 12. Umowa o dofinansowanie ze rodków bud¿etu pañstwa (wzór standardowy)
§ 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
9. 1)

Ze rodków dotacji bud¿etu pañstwa mog¹ byæ finansowane jedynie koszty uzasadnione, tj. z wy³¹czeniem:
a) pozycji VAT naliczony, je¿eli podatek ten nie jest kosztem podmiotu uprawnionego,
b) op³at z tytu³u kar i odsetek za zw³okê.
2) Postanowienia pkt 1 lit.b nie odnosz¹ siê do zobowi¹zañ, jakie powsta³y na skutek zablokowania w roku 2000
rodków z bud¿etu pañstwa przeznaczonych na inwestycje wieloletnie.

Zmiany w szczegó³owych postanowieniach kontraktu:
Art. 5
W ust. 1 ³¹czn¹ sumê kontraktu zmienia siê na: 307 805 tys. z³.
Art. 7
W ust. 1 wymienion¹ kwotê w z³otych zmienia siê na: 80 701,093 tys. z³
W ust. 1 po pkt 7 dodaje siê w brzmieniu:
7) 590 tys. z³ ze rodków ministra w³aciwego do spraw zabezpieczenia spo³ecznego, w tym:
a) w 2001 r. 590 tys. z³.
Za³¹cznik nr 5. Sposoby realizacji praw i obowi¹zków stron
W § 13 skrela siê pkt 10. Nastêpne punkty w tym paragrafie otrzymuj¹ numeracjê od 10 do 16.
Za³¹cznik nr 12. Umowa o dofinansowanie ze rodków bud¿etu pañstwa (wzór standardowy)
W § 5 dotychczasowy p.5 otrzymuje brzmienie:
5. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy Samorz¹du w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przed³o¿enia
przez Samorz¹d wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 1, lub w terminie 30 dni od
daty usuniêcia nieprawid³owoci, o których mowa w ust. 4, stwierdzonych podczas weryfikacji wniosku.
Za³¹cznik nr 18. Priorytety, dzia³ania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra Zdrowia
Strona rz¹dowa proponuje i zgadza siê na w³¹czenie do niniejszego owiadczenia nastêpuj¹cego zapisu, którego treæ
nie zosta³a do tej pory zaakceptowana przez stronê samorz¹dow¹:
Za³¹cznik nr 18. Priorytety, dzia³ania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra Zdrowia
§ 1. Wielkoæ rodków w dyspozycji Ministra Zdrowia na realizacjê zadañ przewidzianych dla województwa
zachodniopomorskiego wynosi:
35 153 167 z³, w tym:
1) w roku 2001-15 761 980 z³ 1) 2), w tym:
10 192 000 z³  kwota gwarantowana1)
5 569 980 z³  kwota niegwarantowana2)
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w roku 2002-19 391 187 z³1)2), w tym:
10 192 000 z³  kwota gwarantowana1)
9 199 187 z³  kwota niegwarantowana2)

kwota gwarantowana nie ulegnie zmianie, jej wysokoæ zosta³a obliczona na podstawie liczby ludnoci w województwie,
w jej ramach Regionalny Komitet Steruj¹cy przygotowuje Regionalny Program Restrukturyzacji i listê jednostek i zadañ
do sfinansowania
1)

kwoty mog¹ ulec zmianie: wysokoæ kwoty niegwarantowanej jest zale¿na od jakoci Programu, skali problemów
danego regionu w porównaniu z innymi regionami oraz skali planowanych przedsiêwziêæ restrukturyzacyjnych, a tak¿e
zgodnoci z polityk¹ Ministra Zdrowia; ponadto przy podziale kwoty niegwarantowanej na rok 2002 uwzglêdnione
zosta³y rodki na restrukturyzacjê szpitali klinicznych, które zostan¹ podzielone na regiony w póniejszym terminie
2)

§ 2. Opis i uzasadnienie wyboru priorytetów, w ramach których realizowane s¹ cele szczegó³owe (dzia³ania) i zadania
Ministra Zdrowia zawarte w kontrakcie:
1) Program dzia³añ os³onowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia
a) Cele szczegó³owe (dzia³ania), przez które realizowany jest priorytet:
 Poprawa dostêpnoci do wiadczeñ zdrowotnych.
 Poprawa jakoci wiadczonych us³ug.
 Racjonalizacja kosztów us³ug poprzez dofinansowanie programów zmian struktury wiadczeniodawców
us³ug zdrowotnych.
 Restrukturyzacja zak³adów opieki zdrowotnej objêtych programem.
 Realizacja programów prywatyzacyjnych.
 Adaptacja pomieszczeñ i modernizacja infrastruktury zak³adów opieki zdrowotnej.
 Zakupy i wymiana sprzêtu na sprzêt wy¿szej i lepszej jakoci.
 Analiza i wdra¿anie nowych technik medycznych.
Liczba jednostek i zadañ realizowanych w ramach Programu Restrukturyzacji stanowiæ bêdzie aneks do
kontraktu.
Za³¹cznik nr 21. rodki w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczone na realizacjê kontraktu w zakresie
zadañ innych ni¿ okrelone w za³¹czniku nr 1 do Programu wsparcia  wydatki inwestycyjne na opiekê spo³eczn¹
W tabeli drugiej zawieraj¹cej zestawienie zaplanowanych wydatków dotycz¹cych sfinansowania modernizacji w domach
pomocy spo³ecznej dotychczasowy wiersz 6 otrzymuje brzmienie:
koszaliñski

Dom Pomocy Spo³ecznej w Nowych Bielicach, ¯ydowie i Cetuniu

189

Za³¹cznik nr 23
Dodaje siê za³¹cznik nr 23 w brzmieniu:
Za³¹cznik nr 23.
rodki w dyspozycji ministra w³aciwego do spraw zabezpieczenia spo³ecznego
 wydatki maj¹tkowe z rezerwy celowej na uruchomienie nowych miejsc w domach pomocy spo³ecznej
W 2001 r.  590 tys. z³
Powiat
ko³obrzeski
koszaliñski
szczecinecki

Placówka
Dom Pomocy Spo³ecznej we W³ociborzu  budowa szybu dwigu
hydraulicznego
Dom Pomocy Spo³ecznej w Nowych Bielicach  rozbudowa DPS
dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie
Dom Pomocy Spo³ecznej w Bornem Sulinowie  adaptacja szpitala
na DPS

Kwota
w tys. z³
90
400
100
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Zmiany wchodz¹ w ¿ycie z dniem zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego i Radê Ministrów.
Warszawa, dnia 5 padziernika 2001 r.
Minister
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

Marsza³ek
Województwa Zachodniopomorskiegio

/-/ podpis nieczytelny

/-/ podpis nieczytelny
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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
Sk³ad, druk i rozpowszechnianie: Zak³ad Obs³ugi Administracji Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
ul. Wa³y Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel.: 4-303-402
Egzemplarze bie¿¹ce i z lat ubieg³ych, w miarê posiadanych rezerw, mo¿na nabywaæ:


w punkcie sprzeda¿y: Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego, ul. Wa³y Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel.: 4-303-402, pok. 146;



na podstawie nades³anego zamówienia: w Zak³adzie Obs³ugi Administracji Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego, ul. Wa³y Chrobrego 4, 70-502 Szczecin,
tel.: 4-303-402.

Dzienniki Urzêdowe wraz ze skorowidzami wy³o¿one s¹ do powszechnego wgl¹du w Bibliotece Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie,
ul. Wa³y Chrobrego 4, pok. 146, codziennie w godzinach 1000  1400.
T³oczono z polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego w Zak³adzie Obs³ugi Administracji Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie,
ul. Wa³y Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Dzia³ Poligrafii
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