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2749
UCHWAŁA Nr III/6/2006
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z
2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późń. zm.) oraz
pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.
Nr 75, poz. 758), Rada Gminy w Dziemianach uchwala,
co następuje:
§1
Określa się następujące roczne stawki podatku od
nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni 0,60 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni
3,65 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od
1 m2 powierzchni 0,15 zł
d) letniskowych – od 1 m2 powierzchni 0,34 zł
e) dróg – od 1 m2 powierzchni 0.11 zł
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,55 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– od 1 m2 powierzchni użytkowej 16,50 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,66 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od
1 m2 powierzchni użytkowej 3,75 zł
e) pozostałych:
— budynków rekreacji indywidualnej i pozostałych
budynków usytuowanych na terenach budownictwa letniskowego – od 1 m2 powierzchni
użytkowej 6,23 zł
— pozostałych budynków nie wymienionych w pkt
2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – od
1 m2 powierzchni użytkowej 3,20 zł

3. od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 wymienionej wyżej ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§2
Wysokość stawki podatku od nieruchomości od budynków letniskowych zamieszkałych na stałe przez właścicieli
tych budynków określa się według stawki określonej w § 1
pkt 2 lit. a), a wysokość stawki za 1 m2 powierzchni gruntów – jak dla pozostałych, określonej w § 1 pkt 1 lit. c).
§3
Zwalnia się z podatku od nieruchomości poza wymienionymi w art. 7 powołanej na wstępie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
a) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze wysypiska odpadów stałych, dopuszczonego do
użytku publicznego,
b) budynki, budowle i urządzenia służące zbiorowemu
zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków oraz zajęte pod nie grunty,
c) budynki i grunty lub ich części zajęte na potrzeby
działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
d) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności upowszechniania
kultury,
e) budynki i grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej i
sportu do użytku publicznego — ogólnodostępne,
f) grunty zajęte pod obiekty kultu religijnego usytuowane
przy drogach publicznych,
g) grunty prywatne zajęte na drogi, pod którymi przebiegają kolektory sanitarne.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc uchwała Nr XXXI/144/2005 Rady Gminy w
Dziemianach z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2006 r.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2007 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
M. Podpora

2750
UCHWAŁA Nr III/7/06
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z
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2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 i art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (jedn. tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.), Dyrektywy 92/106/EWG z dnia
7 grudnia 1992 r. w sprawie wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między
państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia
1992 r.), Dyrektywy 1999/52/WE z dnia 17 czerwca 1999
r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz.
WE L 187 z 20 lipca 1999 r.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. (M. P. Nr 72, poz. 721) i pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r.
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758),
Rada Gminy w Dziemianach uchwala, co następuje:
§1
Wysokość stawek podatku od środków transportowych
w stosunku rocznym wynosi:
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton – wg załącznika
nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton – wg załącznika nr 3 do
niniejszej uchwały;
4) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton – wg załącznika nr 4 do
niniejszej uchwały;
5) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego – wg załącznika nr 5 do
niniejszej uchwały:
6) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego – wg załącznika nr 6 do
niniejszej uchwały:
7) Od autobusu – wg załącznika nr 7 do niniejszej
uchwały.
§2
1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych
pojazdy służące do akcji ratowniczej.
2. Stawkę podatku dla autobusu służącego wyłącznie do
dowozu dzieci do szkół obniża się o 50%.
3. Podatek od środków transportowych będzie pobierany
przez Urząd Gminy.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwała Nr XXXI/150/2005 Rady Gminy w
Dziemianach z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
M. Podpora
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/7/06
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 6 grudnia 2006 r.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton
art. 8 pkt. 1
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/7/06
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 6 grudnia 2006 r.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton
art. 8 pkt. 2

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/7/06
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 6 grudnia 2006 r.
Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
art. 8 pkt. 3
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/7/06
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 6 grudnia 2006 r.

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
art. 8 pkt. 4

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/7/06
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 6 grudnia 2006 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowita od 7 ton i poniżej 12 ton
art. 8 pkt. 5
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Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/7/06
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 6 grudnia 2006 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowita równą lub wyższą niż 12 ton
art. 8 pkt. 6

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/7/06
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 6 grudnia 2006 r.
Stawki podatku dla autobusów
art. 8 pkt. 7
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2751

2572

UCHWAŁA Nr III/8/06
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 6 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr III/ 9/2006
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 6 grudnia 2006 r.

w sprawie określenia wysokości stawki podatku od
posiadania psa na 2007 rok.

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej na rok 2007 oraz określenia zasad ustalania i
poboru tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 i art. 14
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.) oraz pkt 4 Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych (M. P. z 2006 r. Nr 68, poz. 758), Rada Gminy
w Dziemianach uchwala, co następuje:
§1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17, ust. 1
pkt 1 i art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późń. zm.) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października
2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2006 r.
Nr 75, poz. 758), Rada Gminy w Dziemianach uchwala,
co następuje:

1. Wysokość stawki podatku od posiadania psa przez
osoby fizyczne na terenie gminy Dziemiany ustala się
na kwotę 25,00 zł rocznie od jednego psa.
2. Podatnicy podatku od posiadania psa wpłacają ten
podatek z góry bez wezwania w terminie do dnia 31
maja 2007 r., a gdy podatnik nabył psa po tym terminie
– w ciągu jednego miesiąca od daty nabycia.
3. Podatek od posiadania psa płatny jest jednorazowo w
kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu
Gminy.
4. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego
obowiązku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał
lub wygasł w ciągu roku, podatek od posiadania
psa ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w
którym istniał obowiązek podatkowy.

Obowiązek uiszczania opłaty miejscowej powstaje z
chwilą przybycia na teren miejscowości objętej opłatą
miejscową i z zamiarem pozostania tam dłużej niż jedną
dobę.

§2

§3

Podatku od posiadania jednego psa nie pobiera się w
danym roku podatkowym od właścicieli, którzy nabędą
psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Opłaty miejscowej nie pobiera się od osób określonych
w art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
oraz od młodzieży uczącej się.

§3

§4

Ewidencję psów do celów poboru podatku od posiadania psów prowadzi Urząd Gminy na podstawie wykazów
psów sporządzonych przez sołtysów.

Poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa dokonują:
a) od osób fizycznych przebywających w ośrodkach
wczasowych, obozowiskach turystycznych, kempingach, polach biwakowych, kwaterach prywatnych
administrowanych przez jednostki obsługi ruchu turystycznego – kierownicy tych zakładów bądź jednostek
lub wskazani przez nich pracownicy,
b) od innych osób – osoba, z którą Wójt Gminy w Dziemianach zawrze umowę o dokonywanie poboru opłaty
miejscowej.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2007 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
M. Podpora

§1
1. Wysokość dziennej opłaty miejscowej pobieranej od
osób fizycznych przebywających okresowo od dnia 1
czerwca do dnia 30 września każdego roku, w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:
a) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz
warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach
tj. w miejscowości Dziemiany i Raduń – ustala się
w kwocie — 1,65 zł od jednej osoby.
§2

§5
Za pobór opłaty miejscowej inkasentom, o których
mowa w § 4, przysługuje prowizja w wysokości 7% od
zainkasowanej osobiście kwoty opłaty miejscowej.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§7
Traci moc uchwała Nr XXXI/146/2005 Rady Gminy w
Dziemianach z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty
miejscowej i uzdrowiskowej na rok 2006.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
M. Podpora

2753
UCHWAŁA Nr III/10/06
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie opłaty targowej na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15,
art. 16 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października
2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2006 r.
Nr 75, poz. 758), Rada Gminy w Dziemianach uchwala,
co następuje:

UCHWAŁA Nr III/11/06
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za
grunty stanowiące własność Gminy Dziemiany.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 2001 r. z późn. zm.), Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się minimalne stawki czynszu za dzierżawę
gruntów na 2004 r. w zależności od sposobu ich użytkowania:
1. Stawki za 1 m2 powierzchni gruntów użytkowanych
na cele handlowe i małej gastronomii w kwocie
0,65 zł+VAT w stosunku miesięcznym.
2. Stawki za 1 m2 powierzchni gruntów użytkowanych na
cele rzemieślnicze, usługowe w kwocie 0,65 zł+VAT
w stosunku miesięcznym.
3. Stawki za 1 m2 powierzchni gruntów użytkowanych
na cele rolnicze w kwocie 0,50 zł+VAT w stosunku
rocznym.
4. Stawki za 1 m2 powierzchni gruntów użytkowanych
na cele imprez widowiskowych i sportowych (cyrki,
wesołe miasteczka itp.) w kwocie 0,50.zł + VAT za
każdy dzień pobytu.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy..

§1

§3

1. Wysokość dziennej opłaty targowej pobieranej od
osób dokonujących sprzedaży na placu targowym w
Dziemianach ustala się w kwocie 15,00 zł.
2. Poboru opłaty targowej dokonuje upoważniony przez
Wójta Gminy Dziemiany pracownik Urzędu Gminy
wydając każdorazowo odpowiednie pokwitowanie.

Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
M. Podpora

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3

2755

Traci moc uchwała Nr XXXI/147/05 Rady Gminy w
Dziemianach z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty
targowej na 2006 r.

UCHWAŁA Nr II/8/ 2006
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 6 grudnia 2006 r.

§4

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
M. Podpora

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)
oraz na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jedn.Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 późn. zm.) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października
2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2006 r.
Nr 75 poz. 758) Rada Miejska uchwala co następuje:
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§1

§4

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości
I. Od budynków lub ich części w tym:
1. od budynków mieszkalnych i części mieszkalnych
budynków posiadających łączone funkcje użytkowe:
0,53 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;
2. od budynków pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego):
4,95zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej;
3. od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych: 2,14zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej;
4. od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym: 8,66zł za 1 m2 powierzchni
użytkowej;
5. od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym:
a) od budynków ośrodków wypoczynkowych, hoteli,
pensjonatów, budynków sanatoryjnych, rehabilitacyjnych, leczniczych: 14,95zł. za m2 powierzchni
użytkowej
b) od pozostałych budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza
lub leśna oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej: 13,94 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
II. Od gruntów:
1. pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego): 0,23zł za 1 m2
powierzchni;
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków: 0,65zł. za 1 m2
powierzchni;
3. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych: 3,55zł za 1ha powierzchni.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

III. Od budowli: 2% ich wartości.
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. nieruchomości zajęte na potrzeby upowszechniania
kultury, ochrony przeciwpożarowej i opieki społecznej– z wyjątkiem nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako
drogi oraz posiadające oprócz innych oznaczeń
klasy gruntu oznaczenie „ drogi”– z wyjątkiem nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej.
§3
Traci moc Uchwała Nr XXXV/418/2005 Rady Miejskiej
Władysławowa z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie
określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku
od nieruchomości na terenie administracyjnym Miasta
Władysławowa.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
S. Klein

2756
UCHWAŁA Nr II/10/2006
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1 i art. 42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. późn.zm.)
oraz art. 19 pkt.1 lit b i pkt.. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 późn.zm) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w
sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2006 r. Nr 75
poz. 758) Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
1. Określa się stawkę opłaty miejscowej we Władysławowie pobieraną od osób fizycznych przebywających w
celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za każdy dzień pobytu na obszarze administracyjnym miasta Władysławowa:
1) 0,60zł od dzieci i młodzieży uczącej się
2) 0,60zł od emerytów i rencistów
3) 1,30zł od pozostałych osób objętych opłatą miejscową
2. Osoby te powyższą opłatę uiszczą – wg właściwych
stawek określonych w ust. 1 – do rąk upoważnionego inkasenta w miejscu zakwaterowania, w ciągu 24
godzin od chwili przybycia na teren Miasta Władysławowa.
§2
Pobieranie opłaty miejscowej w drodze inkasa dokonują:
— od osób fizycznych przebywających w hotelach,
pensjonatach, domach wypoczynkowych, ośrodkach
wczasowych, campingach, polach namiotowych,
kwaterach prywatnych – kierownicy tych jednostek
lub wskazani przez nich pracownicy lub właściciele
nieruchomości.
Osoby pobierające opłatę miejscową zobowiązuje się
do wpłacenia zebranej opłaty do kasy lub na rachunek
Gminy w terminie do 15 każdego miesiąca za poprzedni
miesiąc.
Za nieodprowadzone w terminie należności naliczane
będą odsetki ustawowe.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 133

Poz. 2756, 2757 i 2758

— 11610 —

§3

§2

Za pobieranie opłaty miejscowej na kwitariusz i podpisaniu umowy zlecenia, inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% kwot zainkasowanych
z tytułu tej opłaty.

Pozostałą treść Uchwały XXXV/419/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie
wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie
administracyjnym Miasta Władysławowa pozostawia się
bez zmian.

§4
Oprócz zwolnień określonych w art. 17 ust. 2 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, dodatkowo wprowadza
się na terenie administracyjnym miasta Władysławowa
zwolnienie z opłaty miejscowej dzieci do lat 3.

§3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

§5
Traci moc uchwała nr XXXV/421/2005 Rady Miejskiej
Władysławowa z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie
administracyjnym Miasta Władysławowa.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z
mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
S. Klein

2757
UCHWAŁA Nr II/11/2006
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/419/2005 Rady
Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
posiadania psów na terenie administracyjnym Miasta
Władysławowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1 i art. 42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591późn.zm.)
oraz art. 13 i art. 14, Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 późn.zm.) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i
opłatach lokalnych (M. P. z 2006 r. Nr 75, poz. 758) Rada
Miejska uchwala co następuje:
§1
Zmienia się treść § 3 Uchwały Nr XXXV/419/2005 Rady
Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005 r. w
sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów
na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa, który
otrzymuje brzmienie:
§3
„ Podatek wpłaca się z góry bez wezwania w terminie
do 31 marca każdego roku. W przypadku gdy podatnik
nabył psa po tym terminie, podatek wpłaca się w terminie
30 dni licząc od daty jego nabycia, chyba, że podatek
ten został zapłacony za dany rok przez poprzedniego
posiadacza.”

Przewodniczący
Rady Miejskiej
S. Klein

2758
UCHWAŁA Nr II/12/2006
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8. art. 40 ust. 1 i art. 42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 późn.zm),
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, zm.Dz.U. Nr 216
poz. 1826) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 20 października 2006r w sprawie
średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. (MP z 2006 r. Nr 74 poz. 746).
Rada Miejska Władysławowa uchwala co następuje:
§1
Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna określoną
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Satystycznego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie średniej
ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały 2006 r. do 75,00zł za 1 m3 i przyjmuje się jako
podstawę do naliczenia podatku leśnego.
§2
Traci moc Uchwała Nr XXXV/423/2005 Rady Miejskiej
Władysławowa z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę
do obliczenia podatku leśnego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z
mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
S. Klein
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2759

Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z
mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

UCHWAŁA Nr II/13/2006
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawę do obliczenia podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8. art. 40 ust. 1 i art. 42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym
(tekst jedn.Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 późn.zm.),
art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst jedn.Dz.U.z 2006 r. Nr 136, poz. 969 późn.zm.) oraz
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z
dnia 17 października 2006r w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (MP
z 2006 r. Nr 74 poz. 745). Rada Miejska Władysławowa
uchwala co następuje:
§1
Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. do
30,00 zł za 1dt i przyjmuje się jako podstawę do naliczenia
podatku rolnego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w

Przewodniczący
Rady Miejskiej
S. Klein

2760
UCHWAŁA Nr II/14/2006
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia rocznych stawek podatku od
środków transportowych na terenie administracyjnym miasta Władysławowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 późn.
zm.) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 poźn.zm), Obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2007 r. (M.P.
z 2006 r. Nr 72,poz. 721),oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i
opłatach lokalnych (M.P. z 2006 r Nr 75 poz. 758) Rada
Miejska Władysławowa uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:
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Poz. 2760

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i
poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 133

Poz. 2760

— 11613 —

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton – z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

§2

§3

Traci moc Uchwała Nr XXXV/424/2005 Rady Miejskiej
Władysławowa z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych
na terenie administracyjnym miasta Władysławowa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z
mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
S. Klein
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2761
ZARZĄDZADZENIE Nr 233/2006
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa
pomorskiego poboru w 2007 r., powołania komisji do
rzeprowadzenia tego poboru oraz określenia ich siedzib i terytorialnych zasięgów działania.
Na podstawie art. 26 ust. 2, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz.
2416 z póżn. zm.)1, § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministrów
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 roku (Dz.U. Nr 221, poz. 1628)
w związku z art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 z późn. zm.2)) w porozumieniu z Szefem
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku zarządza się, co następuje:
§1
Postanawia się w terminach określonych przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony
Narodowej przeprowadzić pobór na terenie województwa
pomorskiego.
§2
Do przeprowadzenia poboru, o którym mowa w § 1
oraz określenia zdolności poborowych do czynnej służby
wojskowej powołuje się:
1) Wojewódzką Komisję Lekarską w Gdańsku, której
zasięg terytorialny działania obejmuje obszar województwa pomorskiego,
2) Powiatową Komisję Lekarską Nr 1 w Bytowie, której
zasięg terytorialny działania obejmuje gminy: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice i Tuchomie,
3) Powiatową Komisję Lekarską Nr 2 w Bytowie z siedzibą w Miastku, której zasięg terytorialny działania
obejmuje gminę Miastko i Trzebielino,
4) Powiatową Komisję Lekarską w Chojnicach, której
zasięg terytorialny działania obejmuje miasto Chojnice oraz gminy: Brusy, Chojnice, Czersk i Konarzyny,
5) Powiatową Komisję Lekarską w Człuchowie, której
zasięg terytorialny działania obejmuje miasto Człuchów oraz gminy: Czarne, Człuchów, Debrzno,
Koczała, Przechlewo i Rzeczenica,
6) Powiatową Komisję Lekarską Nr 1 w Gdańsku, której
zasięg terytorialny działania obejmuje część miasta
Gdańska (granica na południe włącznie od ulic: Kar1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 227, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr
41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688,
z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z
2004 r. Nr 33, poz. 287 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288 i Nr 90, poz.
757 i Nr 175, poz. 1462.
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tuska, Nowe Ogrody, Podwale Grodzkie, Wały Piastowskie, Doki, wzdłuż rzeki Motławy do falochronu
wschodniego Westerplatte),
7) Powiatową Komisję Lekarską w Gdańsku Nr 2, której
zasięg terytorialny działania obejmuje część miasta
Gdańsk (granica na północ wyłącznie od ulic: Kartuska, Nowe Ogrody, Podwale Grodzkie, Wały Piastowskie, Doki wzdłuż rzeki Motławy do falochronu
wschodniego Westerplatte),
8) Powiatową Komisję Lekarską Nr 3 w Gdańsku, której
zasięg terytorialny działania obejmuje część miasta
Gdańska wymienioną w pkt 7,
9) Powiatową Komisję Lekarską w Gdyni, której zasięg
terytorialny działania obejmuje miasto Gdynię,
10) Powiatową Komisję Lekarską w Kartuzach, której
zasięg terytorialny działania obejmuje gminy: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno i Żukowo,
11) Powiatową Komisję Lekarską w Kościerzynie, której
zasięg terytorialny działania obejmuje miasto Kościerzynę oraz gminy: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna,
Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa,
12) Powiatową Komisję Lekarską w Kwidzynie, której
zasięg terytorialny działania obejmuje miasto Kwidzyn oraz gminy: Gardeja, Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo
i Sadlinki,
13) Powiatową Komisję Lekarską w Lęborku, której zasięg
terytorialny działania obejmuje miasta Lębork i Łeba
oraz gminy: Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko,
14) Powiatową Komisję Lekarską w Malborku, której
zasięg terytorialny działania obejmuje miasto Malbork
oraz gminy: Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Staw,
Stare Pole,
15) Powiatową Komisję Lekarską w Sztumie, której zasięg
terytorialny działania obejmuje gminy: Dzierzgoń,
Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ,
Sztum,
16) Powiatową Komisję Lekarską w Nowym Dworze
Gdańskim, której zasięg terytorialny działania obejmuje miasto Krynica Morska oraz gminy: Nowy Dwór
Gdański, Ostaszewo, Stegna i Sztutowo,
17) Powiatową Komisję Lekarską w Pruszczu Gdańskim,
której zasięg terytorialny działania obejmuje miasto
Pruszcz Gdański oraz gminy: Cedry Wielkie, Kolbudy
Górne, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy
Dąb i Trąbki Wielkie,
18) Powiatową Komisję Lekarską w Pucku, której zasięg
terytorialny działania obejmuje miasta: Hel, Jastarnia,
Puck i Władysławowo oraz gminy: Kosakowo, Krokowa i Puck,
19) Powiatową Komisję Lekarską Nr 1 w Słupsku,
której zasięg terytorialny działania obejmuje miasto
Słupsk,
20) Powiatową Komisję Lekarską Nr 2 w Słupsku, której
zasięg terytorialny działania obejmuje miasto Ustkę
oraz gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Ko-bylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino
i Ustka,
21) Powiatową Komisję Lekarską w Sopocie, której zasięg
terytorialny działania obejmuje miasto Sopot,
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22) Powiatową Komisję Lekarską w Starogardzie Gdańskim, której zasięg terytorialny działania obejmuje
miasta: Czarna Woda, Skórcz i Starogard Gdański
oraz gminy: Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna,
Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański i Zblewo,
23) Powiatową Komisję Lekarską w Tczewie, której
zasięg terytorialny działania obejmuje miasto Tczew
oraz gminy: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i
Tczew,
24) Powiatową Komisję Lekarską w Wejherowie, której
zasięg terytorialny działania obejmuje miasta: Reda,
Rumia, Wejherowo oraz gminy: Choczewo, Gniewino,
Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud i Wejherowo
zwane dalej „komisjami”.
Imienny skład osobowy komisji określa zarządzenie
Wojewody Pomorskiego.
§3
Komisje przeprowadzą pobór przy współudziale właściwych miejscowo starostów, prezydentów miast, wójtów i
burmistrzów oraz szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego i wojskowych komendantów uzupełnień.

§4
Komisje i właściwe organy współuczestniczące w
przeprowadzeniu poboru, pobór ten oraz związane z
nim badania stanu zdrowia poborowych przygotują i
przeprowadzą w trybie, w terminie oraz według zasad
określonych właściwymi przepisami prawa.
§5
Całość działań organów i jednostek organizacyjnych
uczestniczących w przeprowadzeniu poboru, o którym
mowa w § 1 koordynuje w imieniu Wojewody Pomorskiego Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
wz. Wojewody pomorskiego
Piotr Karczewski
Wicewojewoda Pomorski
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