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3197
UCHWAŁA Nr XIII/84/2007
Rady Miejskiej W Bytowie
z dnia 26 września 2007
zmieniająca uchwałę w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a i h ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)) uchwala się, co
następuje:

— działka nr 106 o pow. 1514 m2, obr. 102,
— działka nr 114 o pow. 682 m2, obr. 102,
— działka nr 115 o pow. 828 m2, obr. 102,
— działka nr 116 o pow. 476 m2, obr. 102,
— działka nr 119 o pow. 969 m2, obr. 102,
— działka nr 121 o pow. 906 m2, obr. 102,
— działka nr 122 o pow. 656 m2, obr. 102,
2) Biblioteka Miejska w Bytowie:
— pomieszczenia o powierzchni 720,80 m2 znajdujące się w budynku Zamku Bytowskiego położonego
na działce oznaczonej wg ewidencji nr 88, obr.
102.

§1

§2

W pkt I. pt. „Jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi lub instytucjami kultury” załącznika
do uchwały Nr XVI/134/2004 Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych wprowadza się
następujące zmiany:
1. skreśla się Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego
12,
2. wprowadza się następujące pozycje:
1) Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie:
— działka nr 45/1, o pow. 1 m2, obr. 102,
— działka nr 45/2, o pow. 144 m2, obr. 102,
— działka nr 45/3, o pow. 1462 m2, obr. 102,
— działka nr 87, o pow. 259 m2, obr. 102,
— nieruchomość zabudowana oznaczona wg ewidencji jako działka nr 88 o pow. 24363 m2, obr.
102, z wyłączeniem lokali użytkowanych przez
Bibliotekę Miejską w Bytowie,
— nieruchomość zabudowana oznaczona wg ewidencji jako działka nr 92 o pow. 755 m2, obr.
102,
— działka nr 93/1 o pow. 1006 m2, obr. 102,
— działka nr 105 o pow. 3780 m2, obr. 102,

Traci moc uchwała Nr VI/56/2003 Rady Miejskiej w
Bytowie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie wyposażenia
w majątek Zarządu Kompleksu Zamkowego w Bytowie.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Bytów.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Wilczkowski
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. .220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162 poz. 1568, z 2004 r, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759 oraz z 2005 r, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz.
327.
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3198
UCHWAŁA Nr XIII/87/2007
Rady Miejskiej W Bytowie
z dnia 26 września 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty
stałej za korzystanie z przedszkoli prowadzących działalność wykraczającą poza podstawy programowe.
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 marca
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.)) uchwala się, co następuje:
§1
W uchwale Nr IV/26/2006 Rady Miejskiej w Bytowie z
dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia opłaty
stałej za korzystanie z przedszkoli prowadzących działalność wykraczającą poza podstawy programowe § 1.
otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wprowadza się opłatę za korzystanie z przedszkoli
samorządowych,
prowadzących
działalność
wykraczającą poza podstawy programowe w
kwocie 100,00 zł miesięcznie (słownie sto złotych),
z wyjątkiem przedszkoli nie posiadających bazy
żywieniowej, w których opłatę stałą ustala się w
kwocie 65,00 zł miesięcznie”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Bytów.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 września 2007 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Wiczkowski
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005
r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.
1091 i Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.
1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz.
273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818.

3199
UCHWAŁA Nr XII/133/2007
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym
szkołom podstawowym, gimnazjom, przedszkolom z
terenu Gminy Miasta Redy oraz w sprawie współdziałania z innymi gminami przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli niepublicznych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz

art. 90 ust. 1, 2a, 2b,2c, 3c, i 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala,
co następuje:
§1
1. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę
podstawową lub gimnazjum, zwanymi dalej „szkołami”
otrzymuje dotację z budżetu Gminy Miasta Redy,
zwanej w dalszej części „organem dotującym” w
wysokości iloczynu kwoty subwencji oświatowej
przypadającej na 1 ucznia przeliczeniowego rocznie i
liczby uczniów przeliczeniowych w szkole dotowanej.
2. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca przedszkole
lub oddział przedszkolny przy szkole podstawowej,
zwane dalej „przedszkolem” otrzymuje dotację z
budżetu organu dotującego na każdego ucznia w
wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie
organu dotującego wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach publicznych na jednego ucznia, z
tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie
niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
organ dotujący.
3. Warunkiem przyznania dotacji jest wpis do ewidencji
szkół i przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez
organ dotujący.
4. Dotację przyznaje się na wniosek osoby prawnej
lub fizycznej prowadzącej szkołę lub przedszkole
niepubliczne przedstawiony organowi dotującemu w
terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji.
5. Wniosek powinien zawierać:
1) informację o planowanej liczbie uczniów lub
wychowanków wg stanu na dzień 10 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z
obowiązującą w tym zakresie sprawozdawczością,
2) zobowiązanie do informowania organu dotującego o
każdej zmianie w liczbie uczniów lub wychowanków
za dany miesiąc,
3) zobowiązanie do składania rozliczeń z dotacji,
4) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który
ma być przekazana dotacja,
5) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji
prowadzonej na podstawie art. 82 ustawy o systemie
oświaty.
6. Do 15 września każdego roku osoba prawna lub fizyczna
prowadząca przedszkole niepubliczne otrzymujące
dotację, przedkłada informację o rzeczywistej
liczbie wychowanków z wyszczególnieniem dzieci
niebędących mieszkańcami Gminy Miasta Redy.
§2
1. Organ dotujący przyznaje dotację na cały rok
budżetowy.
2. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie
do 25 dnia każdego miesiąca zgodnie z rzeczywistą
liczbą uczniów lub wychowanków, według informacji, o
której mowa w § 3 ust. 1, nie większą niż liczba uczniów
lub wychowanków ujęta we wniosku, o którym mowa w
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§ 1 ust. 4.
3. Dotacja przeznaczona jest na bieżące utrzymanie szkół
i przedszkoli, w tym również remontów.
§3
1. Osoba prawna lub fizyczna otrzymująca dotację składa
co miesiąc informację o rzeczywistej liczbie uczniów
lub wychowanków, według stanu na 1 dzień miesiąca,
na których przysługuje dotacja, w terminie do 7 dnia
miesiąca na który dotacja zostanie przyznana.
2. W szkołach rzeczywista liczba uczniów powinna
być zgodna z ilością ujętą w księdze uczniów, w
przedszkolach zgoda z ilością kart przyjęć dziecka do
przedszkola.
3. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę
lub przedszkole zobowiązana jest do prowadzenia
wyodrębnionej ewidencji rachunkowej wydatków
ponoszonych z dotacji i złożenia rozliczenia
otrzymanej dotacji w terminie 30 dni po upływie roku
budżetowego.
4. W rozliczeniu podaje się:
1) przeznaczenie dotacji i wysokość wydanych środków
finansowych, które nie mogą być mniejsze od otrzymanej dotacji,
2) oświadczenie, że przedstawione rozliczenie jest
zgodne z dokumentacją finansową dotowanej szkoły
lub przedszkola, a wszystkie w nim wymienione
wydatki zostały uregulowane.
5. W przypadku gdy poniesione wydatki są mniejsze
niż otrzymana dotacja, osoba prowadząca szkołę lub
przedszkole dokonuje zwrotu niewykorzystanej części
dotacji na rachunek dochodów Gminy Miasta Redy.
6. Organ dotujący ma prawo kontroli sposobu
wykorzystania dotacji.
§4
1. Jeżeli do przedszkola niepublicznego, o którym mowa
w § 1 uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy
dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem
jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej przez
gminę dotującą.
2. Zwrot kosztów za uczęszczanie dziecka do
niepublicznego przedszkola następuje na podstawie
porozumień zawieranych pomiędzy Burmistrzem Miasta
Redy a Wójtem/Burmistrzem/Prezydentem gminy,
której mieszkańcem jest wychowanek niepublicznego
przedszkola.
3. Jeżeli do przedszkoli niepublicznych w innych gminach
uczęszcza uczeń będący mieszkańcem Gminy Miasta
Redy to Gmina pokrywa koszt dotacji udzielonej przez
gminę dotującą to przedszkole.
4. Gmina dotująca przedszkole niepubliczne, do którego
uczęszcza uczeń będący mieszkańcem Gminy
Miasta Redy, sporządza i przekazuje nie później
niż do dnia 10-go po upływie każdego miesiąca,
rozliczenie otrzymanej dotacji za okres od początku
roku kalendarzowego do końca minionego miesiąca
sprawozdawczego, z uwzględnieniem aktualnej liczby
uczniów z terenu Redy.

§5
Tracą moc:
1. Uchwała Nr IX/95/99 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 6
lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania
dotacji do niepublicznych szkół posiadających
uprawnienia szkoły publicznej, zmieniona Uchwałą
Nr XXXV/349/2001 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4
grudnia 2001 r.
2. Uchwała Nr XXIV/240/2004 Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji niepublicznym przedszkolom z terenu Gminy
Reda oraz w sprawie współdziałania z innymi gminami
przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem
przedszkoli niepublicznych.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Redzie
Kazimierz Okrój

3200
UCHWAŁA nr XIII/92/07
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Czersk
Na podstawie art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 68 ust.
1 pkt 7 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (t. j. - Dz. U. z 2004 r. Nr
261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 18 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz.
U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
Pierwszeństwo nabywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Czersk zwanych dalej,,lokalami
mieszkalnymi” przysługuje ich najemcom bez względu na
datę i podstawę nawiązania stosunku najmu.
§2
1. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
następuje w trybie bezprzetargowym.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz innych osób niż
najemcy następuje w drodze przetargu.
§3
1. Wartość lokalu mieszkalnego wraz z częściami
przynależnymi zostanie określona na podstawie
operatu szacunkowego sporządzonego przez
rzeczoznawcę majątkowego.
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2. W
przypadku
poniesienia
przez
najemcę
udokumentowanych nakładów, które miały wpływ na
wzrost wartości lokalu, ich wartość odlicza się od kwoty
podanej w operacie szacunkowym.
3. Nakłady, o których mowa w ust. 2 mogą dotyczyć
wyłącznie wymiany podłóg, instalacji, stolarki okiennej
i drzwiowej.
§4
O przeznaczeniu lokalu mieszkalnego do sprzedaży
decyduje Burmistrz w drodze zarządzenia.
§5
Ustala się następujące zasady płatności za sprzedaż
najemcy lokalu mieszkalnego wraz z częściami przynależnymi z uwzględnieniem § 3 ust. 2:
1. W przypadku wpłaty całej należności do dnia zawarcia
aktu notarialnego stosuje się bonifikatę w wysokości
95% wartości lokalu wraz z częściami przynależnymi.
2. W przypadku rozłożenia należności na raty stosuje
się bonifikatę w wysokości 30% wartości lokalu wraz
z częściami przynależnymi. Pierwsza wpłata nie może
być niższa niż 10% ceny i płatna jest najpóźniej w
dniu zawarcia aktu notarialnego. Pozostała należność
może być rozłożona na raty roczne, nie dłużej niż na
5 lat przy zastosowaniu oprocentowania 0,5 stopy
redyskonta weksli. Rozłożona na raty cena podlega
zabezpieczeniu hipotecznemu na sprzedawanej
nieruchomości. W przypadku zwłoki w zapłacie rat
naliczane będą odsetki ustawowe.
3. Dla lokali położonych w budynku przy ul. Przytorowej
3 oraz ul. Gen. Andersa 5 bonifikata, o której mowa w
ust. 1 wynosi 30%, a bonifikaty, o której mowa w ust. 2
nie stosuje się.
4. Najemcom lokali mieszkalnych posiadającym prawo
do zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej
wysokość bonifikaty ustala się z uwzględnieniem zasad
określonych w ust. 1 – 3 pomniejszonej o wysokość tej
kaucji.
§6
1. Ofertę sprzedaży lokalu mieszkalnego może do
najemcy skierować Burmistrz, przy czym oferta winna
zawierać istotne warunki umowy sprzedaży, tj. cenę
sprzedaży, sposób i terminy płatności, wysokość
bonifikat.
2. Burmistrz jest związany ofertą przez okres 90 dni od
jej doręczenia najemcy.
§7
1. Z wnioskiem o zakup lokalu mieszkalnego w drodze
bezprzetargowej może wystąpić najemca lokalu.
2. W terminie 14 dni od doręczenia wniosku Burmistrz w
drodze zarządzenia rozstrzyga o przeznaczeniu lokalu
do sprzedaży.
3. Najemca składający wniosek, o którym mowa w § 7 pkt
1 otrzymuje ofertę nabycia lokalu zawierającą warunki
określone w § 5 pkt 1 w terminie nie dłuższym niż 45
dni od złożenia wniosku. O nierozpatrzeniu wniosku
w w/w terminie należy poinformować wnioskodawcę i
wskazać termin jego rozpatrzenia.
4. Na złożoną ofertę najemca winien udzielić odpowiedzi

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania.
5. Brak odpowiedzi uważać się będzie za rezygnację z
wykupu.
6. Sprzedaż
lokalu
mieszkalnego
w
drodze
bezprzetargowej na rzecz najemcy, na zasadach
określonych w § 5 może nastąpić pod warunkiem
nie posiadania w dniu zawarcia aktu notarialnego
zadłużenia z tytułu czynszu najmu oraz opłat
eksploatacyjnych za ten lokal.
§8
Opłaty związane ze sprzedażą lokalu mieszkalnego
ponosi nabywca.
§9
Niedotrzymanie przez najemców terminów, o których
mowa w § 6 i § 7 powoduje, iż złożona oferta przestaje
wiązać strony, a lokal może zostać przeznaczony do
sprzedaży w drodze przetargu.
§ 10
Traci moc uchwała nr IV/49/03 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zasad zbywania
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Czersk.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 12
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1
stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Sękielewski

3201
UCHWAŁA nr XIII/93/07
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk oraz warunków i sposobu ich
przyznawania
Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. - Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia
o:
1) funduszu - należy przez to rozumieć fundusz świadczeń
zdrowotnych;
2) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela,
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wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego
zatrudnionego w przedszkolu i szkole wymienionej w
art. 1 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t. j. - Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z
poźn. zm.), dla których organem prowadzącym jest
Gmina Czersk oraz nauczyciela emeryta i rencistę;
§2
1. Do korzystania z pomocy zdrowotnej uprawnieni
są nauczyciele zatrudnieni co najmniej w połowie
obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno wychowawczych oraz nauczyciele emeryci i renciści.
2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie
bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.
3. Bezzwrotna zapomoga dla danego nauczyciela może
być przyznawana jeden raz w ciągu roku budżetowego.
W
szczególnie
uzasadnionych
przypadkach,
wynikających z bardzo poważnych chorób i drastycznie
złego stanu zdrowia pomoc może być wyjątkowo
przyznana częściej niż raz w roku budżetowym.
4. Burmistrz Czerska w porozumieniu z dyrektorami
szkół oraz związkami zawodowymi powołuje komisję
do spraw podziału środków finansowych na cele
zdrowotne dla nauczycieli, zwaną dalej Komisją
Zdrowotną.
5. W skład Komisji Zdrowotnej wchodzą odpowiednio:
przedstawiciel Burmistrza jako przewodniczący,
do 5 nauczycieli z różnych szkół, oraz po
jednym przedstawicielu zakładowych organizacji
związkowych.
6. Zadaniem komisji jest analiza wniosków i przedkładanie
Burmistrzowi propozycji dotyczących przyznawania
świadczeń w ramach zabezpieczonych na ten cel
środków.
§3
1. Gmina Czersk zabezpiecza środki finansowe na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3%
planowanych na dany rok budżetowy wydatków na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli według stanu na
dzień 1 stycznia danego roku.
2. Obsługę finansową środków funduszu prowadzi Zespół
Obsługi Finansowej.
§4
1. Pomoc zdrowotna może być przyznana w
szczególności, w związku z:
1) przewlekłą chorobą nauczyciela, np. schorzenia
nowotworowe, cukrzyca, choroby krążenia, alergie
itp.;
2) długotrwałym (tj. przekraczającym okres 1 miesiąca)
leczeniem szpitalnym połączonym z koniecznością
dalszego leczenia w domu;
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym lub rehabilitacją;
4) koniecznością zakupu niezbędnego sprzętu medycznego;
5) koniecznością korzystania z odpłatnych usług protetyki dentystycznej;
6) stosowaniem uzasadnionej profilaktyki zdrowotnej.
2. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona
jest od:

1) rodzaju i przebiegu choroby oraz okoliczności z tym
związanych wpływających na sytuację materialną
nauczyciela (np. konieczność stosowania specjalistycznej diety, zapewnienia dodatkowej opieki
choremu itp.),
2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez
nauczyciela kosztów leczenia,
3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela z uwzględnieniem poniesionych przez nauczyciela wydatków.
3. Nauczyciele mogą ubiegać się o świadczenia na
pokrycie kosztów:
1) zakupu leków lub sprzętu medycznego,
2) zabiegów medycznych,
3) pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej,
4) specjalistycznego leczenia,
5) pobytu na turnusach rehabilitacyjnych lub kosztów
usług rehabilitacyjnych.
§5
1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest
złożenie przez nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 3,
wniosku na formularzu, stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały, lub w formie podania zawierającego
dane określone w załączniku.
2. Do wniosku lub podania należy dołączyć:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
nauczyciela;
2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, bądź przewidywaną kwotę przyszłych kosztów;
3) oświadczenie o dochodach brutto przypadających na
członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną.
3. Wniosek o przyznanie nauczycielowi pomocy
zdrowotnej może złożyć również przełożony
nauczyciela, zakładowa organizacja związkowa oraz
opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do
podejmowania czynności w tym zakresie.
4. Wnioski o przyznanie nauczycielowi pomocy zdrowotnej
będą rozpatrywane nie rzadziej niż dwukrotnie w ciągu
roku, w terminach do 30 kwietnia i 30 października
danego roku.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja
Zdrowotna może rozpatrywać wnioski i podejmować
decyzje o przyznaniu zapomogi w innych terminach niż
określone w ust. 4.
§6
Środki funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§8
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 14 dni po
dniu ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Sękielewski
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Załącznik do
Uchwały nr XIII/93/07
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 września 2007 r.
WZÓR

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej
…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko nauczyciela
………………………………………………………………………………………………….
adres zamieszkania, telefon
…………………………………………………………………………………………………...
stan zatrudnienia - czynny, emerytowany, przebywający na rencie – wpisać jedną z
możliwości
…………………………………………………………………………………………………...
miejsce pracy – dla emerytów/rencistów byłe miejsce pracy
Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy zdrowotnej z funduszu dla nauczycieli
Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…
W załączeniu do wniosku przedkładam:
• aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
• dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…...,
• oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny,
• inne dokumenty:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……

……………….………………….
Miejscowość i data

……………………………..
Podpis wnioskodawcy
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3202

3203

UCHWAŁA nr XIII/113/07
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 września 2007 r.

UCHWAŁA nr XIII/115/07
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych

w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku jej podziału

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.
2, 4 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U. z 2005 r. Nr
236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§1
Ustala się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości - 200,00 zł za 1 m3 objętości odbieranych
odpadów.
2. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny - 150 zł za 1 m3
objętości odbieranych odpadów.
§2
Ustala się następujące górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie i w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w zależności od odległości od
miejsca unieszkodliwiania (stacji zlewnej):
1) do 5 km - 27,00 zł,
2) 5-10 km - 35,00 zł,
3) 10-15 km - 42,00 zł,
4) 15-20 km - 50,00 zł
za 1 m3 objętości odbieranych nieczystości ciekłych.
§3

Na podstawie art. 98 a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. - Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku
podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały
okres użytkowania tego prawa, na 30% wzrostu wartości
nieruchomości.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Sękielewski

3204
UCHWAŁA Nr XIII/93/07
Rady Gminy Damnica
z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania bazy lokalowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Damnica.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr XXII/231/2000 Rady Miejskiej w Czersku z
dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości opłaty dla
właścicieli nieruchomości, za których gmina przejmuje obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Dz. U. Nr
172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz 128
i Nr 181 poz 1337 z 2007 r. Dz.U Nr 48 poz. 327 Nr 138
poz. 974) Rada Gminy Damnica uchwala, co następuje:

§5

§1

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustala się zasady wynajmowania bazy lokalowej szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Damnica osobom prawnym i fizycznym prowadzącym
działalność gospodarczą, stanowiące załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi.
§4

Przewodniczący Rady
Krzysztof Sękielewski
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§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Damnica.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Zdzisław Kwaśniewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/93/07
Rady Gminy Damnica
z dnia 27 września 2007 r.
ZASADY WYNAJMOWANIA BAZY LOKALOWEJ
SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ DAMNICA OSOBOM PRAWNYM I FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ
§1
Publiczne szkoły i placówki publiczne mogą udostępniać i wynajmować bazę lokalową bez konieczności organizowania przetargu:
1. szkołom lub placówkom niepublicznym
2. osobom prawnym i fizycznym nie prowadzącym
działalności oświatowej.
§2
Wynajmowanie lub udostępnianie bazy lokalowej nie
może kolidować ze statutową działalnością szkoły lub
placówki publicznej.
§3

powiększone o wskaźnik minimum 0,2 (20%
zysku).
3. Na prowadzenie sklepików szkolnych, koszty najmu
określa się na podstawie stawki skalkulowanej w
oparciu o koszty utrzymania 1 m2 powierzchni szkoły
powiększone o wskaźnik min. 0,1 (10% zysku).
4. Dopuszcza się nieodpłatne użyczanie pomieszczeń
szkół publicznych na cele charytatywne, uroczystości
publiczne, akcje społeczne – po akceptacji Wójta
Gminy.
§5
1. Umowa najmu winna zostać podpisana przez dyrektora
szkoły lub placówki po uprzednim parafowaniu przez
radcę prawnego Urzędu Gminy Damnica pod względem
formalno – prawnym i przez Wójta Gminy.
2. Umowa najmu nie może być zawarta na okres dłuższy
niż do dnia, w którym upływa termin przekazania szkole
lub placówce nieruchomości w trwały zarząd.
3. Przy zawieraniu umowy na okres powyżej trzech lat
wymagana jest zgoda Wójta Gminy Damnica.
§6
1. Środki finansowe uzyskane z opłat za najem i dzierżawę
są dochodami gminy i będą przekazywane na rachunek
gminy w terminach określonych w ustawie o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego.
2. Środki, o których mowa w punkcie 1 będą przekazywane
placówkom w pełnej wysokości wpływów poprzez
zwiększenie ich budżetów.

3205
UCHWAŁA Nr IX/95/2007
Rady Gminy Zblewo
z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlic
oraz pomieszczeń przynależnych stanowiących mienie gminy Zblewo.

Wynajęcie lub udostępnienie bazy lokalowej winno
być poprzedzone zawarciem umowy, która powinna
określać:
1. lokalizację, ilość i wielkość pomieszczeń,
2. cel i sposób wykorzystania pomieszczeń,
3. odpłatność za wynajem obiektów i bazy z podaniem
stawki wynajmu skalkulowanej w oparciu o koszty
utrzymania szkoły lub placówki,
4. termin wynajmu lub udostępnienia przedmiotu najmu,
5. możliwość zmian opłat wynikających z podwyżek cen
nośników energii, wody itp.,
6. zastrzeżenie o pokryciu ewentualnych szkód przez
wynajmującego.

Wprowadza się z dniem 1 stycznia 2008 r. regulamin
określający zasady udostępniania świetlic wiejskich oraz
pomieszczeń przynależnych stanowiących mienie gminy
Zblewo. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

§4

§2

1. W przypadku wynajmowania bazy lokalowej
podmiotom prowadzącym szkoły niepubliczne lub
placówki oświatowe wymagane jest, aby powierzchnia
przypadająca na jednego ucznia nie była mniejsza niż 2
m2 powiększona o 1 m2 powierzchni komunikacyjnej.
2. Wynajem obiektów lub bazy następuje na podstawie
stawki skalkulowanej w oparciu o koszty utrzymania
szkoły lub placówki (koszt energii cieplnej, elektrycznej,
wody i ścieków, wywozu nieczystości, sprzątania)

1. Ustala się stawki opłat dobowych za wynajem
świetlic wiejskich oraz pomieszczeń przynależnych i
wyposażenia w wysokości:
1) Świetlica OSP Zblewo:
— 100 zł za dobę
2) Świetlica OSP Pinczyn:
— 40 zł za dobę
3) Świetlica OSP Bytonia:

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§1
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— 40 zł za dobę
4) Wiejski Dom Kultury w Pinczynie:
— 100 zł za dobę
5) Świetlica Wiejska w Karolewie:
— 40 zł za dobę
6) Świetlica Wiejska w Jeziercach:
— 20 zł za dobę
7) Świetlica Wiejska w Radziejewie:
— 30 zł za dobę
8) Świetlica Wiejska w Semlinie:
— 20 zł za dobę
9) Świetlica Wiejska w Małym Bukowcu
— 20 zł za dobę
2. 1 godzina wynajmu sali na szkolenia, kursy we
wszystkich obiektach wynosi 10 zł
(w tym: energia, woda, ścieki).
3. 1 godzina wynajmu sali w celach handlowych wynosi
20 zł (w tym energia, woda, ścieki).
4. Do wszystkich stawek zostanie doliczony obowiązujący
podatek VAT.
§3
1. Nieodpłatnie udostępnia się świetlice wiejskie i inne
obiekty kulturalne stanowiące mienie
gminne na:
1) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Wójta Gminy, Radę Gminy i Rady
Sołeckie,
2) zebrania: Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży
Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń, partii politycznych i komitetów działających na
terenie gminy Zblewo,
3) imprezy i zabawy, organizowane dla dzieci w wieku
przedszkolnym z terenu gminy oraz dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych
przez gminę Zblewo,
4) kursy i szkolenia nieodpłatne, organizowane dla
mieszkańców gminy Zblewo,
5) zabawy i spotkania opłatkowe w poszczególnych
sołectwach - raz w roku.
2. Koszty eksploatacyjne wynikające z wykorzystywania
obiektów do celów, o których mowa w ust. 1 pokrywane
są z budżetu gminy.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Trocha

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/95/2007
Rady Gminy Zblewo
z dnia 27 września 2007 r.
Regulamin określający zasady udostępniania świetlic
wiejskich oraz pomieszczeń przynależnych stanowiących własność gminy Zblewo
§1
Udostępnianie świetlic wiejskich oraz pomieszczeń
przynależnych stanowiących własność gminy Zblewo
nie powinno kolidować z działalnością świetlicy na rzecz
mieszkańców gminy Zblewo.
§2
Środki finansowe uzyskane z opłat za wynajem
pomieszczeń stanowią dochód budżetu gminy i będą
przeznaczane na funkcjonowanie danej świetlicy.
§3
Opłata za wynajem pomieszczeń świetlicy, o której
mowa w § 2 pkt 1 uchwały nie obejmuje bieżących
kosztów eksploatacyjnych tj. energii elektrycznej, wody,
ścieków, ogrzewania, śmieci i innych kosztów eksploatacyjnych.
§4
Wynajęcie świetlicy wiejskiej odbywa się w następujący
sposób:
1. Opiekun świetlicy (prezes OSP, sołtys lub osoby przez
nich upoważnione) wydaje wynajmującemu dokument
potwierdzający dokonanie rezerwacji, w którym określa dane wynajmującego, termin i czas wynajęcia.
2. Wynajmujący podpisuje umowę na wynajem świetlicy
z opiekunem świetlicy i wpłaca opiekunowi świetlicy
kaucję rezerwującą w terminie do 14 dni przed datą
wynajęcia.
3. Kaucja rezerwująca wynosi odpowiednio:
a) 300 zł dla świetlic: OSP Zblewo, Wiejski Dom Kultury w Pinczynie.
b) 50 zł dla świetlic: OSP Pinczyn, OSP Bytonia,
świetlica wiejska w Karolewie, świetlica wiejska w
Jeziercach, świetlica wiejska w Radziejewie, świetlica wiejska w Semlinie, świetlica wiejska w Małym
Bukowcu.
4. Kaucja zostanie zwrócona lub rozliczona po zdaniu
lokalu przez wynajmującego.
5. W przypadku rezygnacji z wynajmu na 14 dni przed
przekazaniem świetlicy, kaucja podlega zwrotowi.
6. W przeddzień wynajęcia opiekun świetlicy spisuje
wskazania licznika energii i wody.
7. Opiekun świetlicy przekazuje obiekt wynajmującemu
sporządzając odpowiedni protokół.
8. Wynajmujący podpisuje oświadczenie stanowiące
załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
9. Po zakończeniu wynajmu opiekun świetlicy dokonuje
ponownego odczytu wskazań licznika energii i wody,
wystawia dokument potwierdzający czas wynajęcia i
odczyty liczników oraz dokonuje przejęcia świetlicy
ustalając ewentualne usterki i formę ich usunięcia.
10. Z wystawionym dokumentem Wynajmujący przybywa
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do Urzędu Gminy, gdzie dokonane zostanie obliczenie
całkowitej kwoty wynajmu oraz opłat związanych z
eksploatacją świetlicy.
11. Wynajmujący wpłaca należność do kasy Urzędu lub
na wskazane konto.

12. Wynajmujący nie może podnajmować pomieszczeń
innym osobom.
13. Wynajem pomieszczeń świetlicowych na organizację
wesel nie może być dłuższy niż pięć dób.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany oświadczam, że znane mi są zasady wynajmu oraz odpowiedzialności za
powstałe szkody.
Ponadto oświadczam, że w czasie trwania wynajmu świetlicy zobowiązuję się do przestrzegania
wszelkich przepisów sanitarno - epidemiologicznych w związku z podawanymi posiłkami, przepisami
p.poż. oraz do otwarcia wszelkich drzwi wejściowych aby umożliwić ewentualną ewakuacje ludności
w przypadku zaistnienia zagrożenia.

…………………………………..
( data złożenia oświadczenia )

3206
UCHWAŁA Nr IX/96/2007
Rady Gminy Zblewo
z dnia 27 września 2007 r
w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Głównej 40 A w Zblewie, oraz
wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury stanowiących mienie gminy Zblewo.
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§1
Wprowadza się z dniem 1 stycznia 2008 r. regulamin
określający zasady udostępniania pomieszczeń budynku przy ul. Głównej 40 A w Zblewie, oraz wyposażenia
Gminnego Ośrodka Kultury stanowiących mienie gminy
Zblewo. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
1. Ustala się stawki opłat za wynajem pomieszczeń w
budynku określonym w § 1 w wysokości:
a) Opłata za wynajem pomieszczeń na organizację
imprez i uroczystości:
- całość pomieszczeń
– 100 zł za dobę
- sala konferencyjna + zaplecze (z wyposażeniem)
– 70 zł za dobę
- sala kinowo-widowiskowa (z wyposażeniem)
– 70 zł za dobę
b) Inne wynajęcia:

………………………………………
( czytelny podpis organizatora)

- 1 godzina wynajmu jednej sali na szkolenia, seminaria lub kursy (za które uczestnik wnosi opłatę)
we wszystkich pomieszczeniach wynosi 20 zł (w
tym: energia, woda, ścieki).
- 1 godzina wynajmu jednej sali do celów handlowych wynosi 20 zł (w tym energia, woda, ścieki).
2. Ustala się stawki opłat za wynajem wyposażenia
Gminnego Ośrodka Kultury określonego w § 1 w
wysokości:
1) Sprzęt elektroniczny
a) opłaty dobowe:
- sprzęt nagłaśniający – 50 zł (za zestaw);
- kolumny głośnikowe – 10 zł (za szt.);
- wzmacniacz, mikser, power-mikser – 25 zł (za
szt.);
- sprzęt RTV i inny audio-video – 10 zł (za szt.);
- projektor multimedialny – 50 zł;
b) opłaty godzinowe
- sprzęt nagłaśniający – 10 zł (za zestaw);
- kolumny głośnikowe – 2 zł (za szt.);
- sprzęt RTV i inny audio-video – 3 zł (za szt.);
- wzmacniacz, mikser, power-mikser – 5 zł (za
szt.);
- projektor multimedialny – 10 zł;
2) Wyposażenie inne (opłaty jednorazowe):
- stolik – 2 zł (za szt.);
- krzesło – 1 zł (za szt.);
- stoły ogrodowe z ławkami – 5 zł (za szt.);
- namiot 6x3 – 10 zł (za szt.);
- reflektor na statywie – 5 zł (za szt.)
- wyposażenie kuchenne – 25 zł (za wypożyczony
komplet).
3.
Do wszystkich stawek należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
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§3

§2

1. Nieodpłatnie udostępnia się pomieszczenia określone
w § 1, stanowiące mienie gminne na:
1) potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury, w celu prowadzenia działań i realizacji zadań statutowych,
2) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Wójta Gminy, Radę Gminy i Rady
Sołeckie,
3) zebrania: Rady Sołeckiej, Ochotniczych Straży
Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń i partii politycznych działających na terenie
gminy Zblewo,
4) imprezy i zabawy, organizowane dla dzieci w wieku
przedszkolnym z terenu gminy oraz dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych
przez gminę Zblewo,
5) kursy i szkolenia nieodpłatne, organizowane dla
mieszkańców gminy Zblewo przez Urząd Gminy,
6) zabawy i spotkania opłatkowe organizowane przez
Urząd Gminy i jednostki organizacyjne.
2. Z opłat za wynajem pomieszczeń sprzętu i wyposażenia
zwolnione są zespoły i ogniska działające przy GOK
– wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją
GOK w celach nieodpłatnej prezentacji swego
dorobku lub w innych wykonaniach niekomercyjnych i
promocyjnych – dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury
lub Urzędu Gminy.
3. Koszty eksploatacyjne wynikające z wykorzystywania
obiektów do celów, o których mowa w ust. 1 i 2
pokrywane są z budżetu gminy.

Środki finansowe uzyskane z opłat za wynajem
pomieszczeń stanowią dochód Gminy i zostaną przeznaczone na działalność GOK.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Trocha
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/96/2007
Rady Gminy Zblewo
z dnia 27 września 2007 r
Regulamin określający zasady udostępniania
pomieszczeń budynku przy ul. Głównej 40 A w Zblewie, oraz wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury
stanowiących własność gminy Zblewo
§1
Udostępnianie pomieszczeń i sprzętu stanowiących
własność gminy Zblewo, na rzecz mieszkańców gminy
Zblewo, nie powinno kolidować z działalnością Gminnego
Ośrodka Kultury.

§3
Opłata za wynajem pomieszczeń, o których mowa w
§ 2 pkt 1) a) Uchwały, nie obejmuje bieżących kosztów
eksploatacyjnych tj. energii elektrycznej, wody, ścieków,
ogrzewania, śmieci i innych kosztów eksploatacyjnych.
§4
Wynajęcie pomieszczeń o których mowa w § 2 pkt 1
uchwały odbywa się w następujący sposób:
1. Dyrektor GOK (lub osoba zastępująca) wydaje wynajmującemu dokument potwierdzający dokonanie rezerwacji, w którym określa dane wynajmującego, cel oraz
termin i czas wynajęcia.
2. Wynajmujący wpłaca kaucję rezerwującą w terminie
do 14 dni przed datą wynajęcia.
3. Kaucja rezerwująca wynajem pomieszczeń wynosi
300 zł. Kaucja zostanie wliczona w poczet należności
za wynajem.
4. Kaucja rezerwująca wynajem sprzętu wynosi 50 zł.
Kaucja zostanie wliczona w poczet należności za
wynajem.
5. Wynajmujący po wpłaceniu kaucji podpisuje umowę
na wynajem pomieszczeń z osobą przekazującą
(określoną w pkt 1).
6. W przypadku rezygnacji przez wynajmującego z
wynajmu w czasie krótszym niż 3 dni przed przekazaniem pomieszczeń (lub sprzętu), kaucja nie podlega
zwrotowi.
7. W dniu przekazania osoba przekazująca (określoną
w pkt 1) pomieszczenia spisuje wskazania licznika
energii i wody.
8. Osoba przekazująca (określoną w pkt 1) przekazuje
przedmiot wynajmu wynajmującemu, sporządzając
odpowiedni protokół.
9. Wynajmujący podpisuje oświadczenie stanowiące
załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
10. Po zakończeniu wynajmu osoba przekazująca (określona w pkt 1) dokonuje ponownego odczytu wskazań
licznika energii i wody, wystawia dokument potwierdzający czas wynajęcia i odczyty liczników.
11. Osoba przekazująca (określona w pkt 1) dokonuje
przejęcia przedmiotu wynajmu ustalając ewentualne
usterki i formę ich usunięcia.
12. Z wystawionym dokumentem Wynajmujący przybywa
do Urzędu Gminy, gdzie dokonane zostanie obliczenie
całkowitej kwoty wynajmu oraz opłat związanych z
eksploatacją przedmiotu wynajmu.
13. Wynajmujący wpłaca należność na konto Urzędu
Gminy.
14. Wynajem sprzętu następuje zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt pkt 1-3, 5, 7, 8, 10-12 niniejszego
Regulaminu.
15. Wynajmujący nie może, bez pisemnej zgody Dyrektora GOK lub osoby zastępującej, podnajmować
pomieszczeń lub wyposażenia osobom trzecim.
16. Wynajem pomieszczeń na organizację wesel lub
innych uroczystości nie może być dłuższy niż pięć
dób.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 163

Poz. 3206, 3207

— 13984 —

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany oświadczam, że znane mi są zasady wynajmu oraz odpowiedzialności za
powstałe szkody.
Ponadto oświadczam, że w dniu organizowania przyjęcia( zabawy) zobowiązuję się do
przestrzegania wszelkich przepisów sanitarno-epidemiologicznych w związku z podawanymi
posiłkami, przepisami p-poż. oraz do otwarcia wszelkich drzwi wejściowych, aby umożliwić
ewentualną ewakuacje ludności w przypadku zaistnienia zagrożenia.
…………………………………
( data złożenia oświadczenia )

3207
Uchwała nr IX/97/2007
Rada Gminy Zblewo
z dnia 27 września 2007 r.
zmieniająca Uchwałę nr XXV/206/2005 Rady Gminy
Zblewo z dnia 30.03.2005 r. w sprawie ustalenia
regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli i
dyrektorów ze specjalnego funduszu nagród za ich
osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), w związku
z art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z
2003 r. nr 118, poz. 1112 ze zm.) Rada Gminy uchwala,
co następuje:

…………………………………………
( czytelny podpis i DO organizatora)

Załącznik
do uchwały Nr IX/97/2007
Rady Gminy Zblewo
z dnia 27 września 2007 r.
REGULAMIN
przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów
ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia
dydaktyczno- wychowawcze
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Zblewo.

Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1. Karcie Nauczyciela- rozumie się przez to ustawę z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z
2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.);
2. Szkole- należy rozumieć przez to jednostki
organizacyjne wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Zblewo,
3. Dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora
jednostki, o której mowa w ust. 2;
4. Nauczycielach- należy rozumieć przez to również
wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o
których mowa w ust. 2.

§3

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Zblewo
Janusz Trocha

Regulamin określa sposób podziału środków na nagrody dla nauczycieli, wysokość nagród oraz kryteria i tryb
zgłaszania kandydatów.

§1
Ustala się „Regulamin przyznawania nagród dla
nauczycieli i dyrektorów ze specjalnego funduszu
nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze”
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Zblewo, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
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II.PODZIAŁ ŚRODKÓW
§3
1. Nauczycielom przysługują nagrody zgodnie z
postanowieniem art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela
(tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.);
2. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu
nagród nauczycieli w wysokości 1% planowanych
środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
przeznacza się w proporcjach:
1. 70% środków) funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora- odpowiednio do dyspozycji dyrektora w
planie finansowym szkoły,
2. 30% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Wójta Gminy – do dyspozycji Wójta.
III. WYSOKOŚĆ NAGRÓD
§4
1. Nagrodę przyznaje się kwotowo w wysokości nie
niższej:
1. dyrektora – 25%
2. Wójta - 75%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty
2. Nagroda dyrektora nie może być wyższa od nagrody
Wójta.
IV. KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD I TRYB
ZGŁASZANIA
§5
1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają
charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi
nagrody dyrektora uzależnione jest w szczególności
od:
1. posiadania co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
2. osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej,
3. prowadzenia znaczącej działalności na rzecz promocji i rozwoju szkoły,
4. przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej
wśród dzieci i młodzieży,
5. organizacji pomocy i opieki uczniom lub wychowankom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i
losowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
6. szczególnych zasług związanych z działaniami na
rzecz oświaty i wychowania w gminie,
7. współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz szkoły.
2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
3. Dyrektorzy szkół ustalają w porozumieniu z
przedstawicielami związków zawodowych działających
w szkołach, szczegółowe kryteria i tryb przyznawania
nagród.
4. Nagrody, o których mowa w § 3 ust. 2 są przyznawane
w terminie do 14 października każdego roku z okazji
Dnia Komisji Edukacji Narodowej. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach nagroda może być
przyznana w innym terminie.

5. Nagrody dyrektora szkoły, ze środków, o których
mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 przyznaje dyrektor, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających na
terenie szkoły.
6. Dyrektor szkoły przyznaje nagrodę nauczycielowi z
własnej inicjatywy lub na wniosek:
1. rady pedagogicznej,
2. organu nadzoru pedagogicznego.
7. Nagrody Wójta ze środków o których mowa w § 3 ust.
2 pkt 2 przyznaje Wójt po zasięgnięciu opinii ponadzakładowych związków zawodowych działających na
terenie gminy.
8. Wójt przyznaje nagrodę nauczycielowi z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1. dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
2. organu nadzoru pedagogicznego.
9. W placówkach oświatowych do 10 oddziałów dyrektor,
organ nadzoru pedagogicznego wnioskuje o nagrodę Wójta dla 1 nauczyciela, od 11 oddziałów dla 2
nauczycieli.
10. Wójt przyznaje nagrodę dyrektorowi z własnej inicjatywy, na wniosek organu nadzoru pedagogicznego lub
na wniosek organów szkoły.
11. Nagrodę Wójta może otrzymać nauczyciel posiadający co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną
ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w ciągu 5 lat
przed wystąpieniem z wnioskiem o nagrodę.
12. Wniosek o przyznanie nauczycielowi Nagrody Wójta
należy składać na druku określonym w załączniku
do regulaminu w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Placówek Oświatowo- Wychowawczych w
Zblewie z okazji Dnia Komisji Edukacji narodowej w
terminie do 10 września lub w innym terminie określonym zarządzeniem Wójta.
13. Przyznanie nauczycielowi nagrody za osiągnięcia w
pracy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu, Kuratora Oświaty bądź dyrektora nie wyklucza
możliwości otrzymania nagrody Wójta Gminy.
14. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem,
a jego kopię umieszcza w teczce akt osobowych
nauczyciela
§6
1. Nagrodę Wójta może otrzymać nauczyciel, w tym
pełniący stanowisko kierownicze, za osiągnięcia w
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a
szczególnie za:
1. osiąganie wysokich efektów w pracy dydaktycznej,
w pracy z uczniami uzdolnionymi oraz mającymi
trudności w nauce,
2. zakwalifikowanie uczniów do grupy laureatów
konkursów przedmiotowych do finału olimpiady
przedmiotowej szczebla wojewódzkiego lub centralnego,
3. wysokie lokaty uczniów (zespołów) w innych konkursach, przeglądach, zawodach, festiwalach co
najmniej na szczeblu gminnym,
4. zorganizowanie imprezy ogólnoszkolnej o znaczących walorach poznawczych i wychowawczych, np.
sesji popularnonaukowej, kilkuetapowego konkursu
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itp.
5. aktywne uczestnictwo w tworzeniu uzupełniającej
oferty zajęć i imprez dla uczniów oraz środowiska
lokalnego,
6. efekty podejmowania działań innowacyjnych i
nowatorskich,
7. aktywny udział w realizowanych przez szkołę projektach edukacyjnych,
8. opracowywanie i upowszechnianie własnych
doświadczeń pedagogicznych,
9. aktywny udział w doskonaleniu zawodowym,
10. podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami w celu wspomagania działalności statutowej
placówki,
11. zorganizowanie współpracy z placówkami kulturalno - oświatowymi, zakładami pracy, służbą zdrowia,
sądem dla nieletnich.
2. Nagrodę Wójta może otrzymać dyrektor za osiągnięcia
wymienione w ust. 1 oraz za wymierne efekty w
zakresie:
1. Jakości organizacji procesu dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczego:
a. dbałości o wysoki poziom edukacji poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły,
b. organizacji imprez szkolnych o charakterze lokalnym, powiatowym i szerszym,
c. prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego
w placówce, podejmowanie inicjatyw wpływających na podnoszenie jakości pracy szkoły, w tym
udziału szkoły w ogólnopolskich i europejskich
projektach edukacyjnych,

d. osiąganie przez szkołę wysokich wyników
zewnętrznych.
2. współpracy z organem prowadzącym i organami
szkoły:
a. terminowego i rzetelnego składania sprawozdań,
b. uczestniczenia w spotkaniach szkoleniowych,
c. organizacji spotkań szkoleniowych dla innych
placówek,
d. tworzenia warunków do rozwoju pracy przedstawicielstw rady pedagogicznej, rodziców i uczniów,
e. współpracy z przedstawicielami społeczności
szkolnej w zakresie ważnych decyzji dotyczących
placówki.
3. organizacji pracy szkoły i realizacji zadań gospodarczych:
a. prawidłowej realizacji budżetu,
b. organizacji pracy administracji i obsługi,
c. umiejętnego i oszczędnego gospodarowania
środkami finansowymi oraz pozyskania środków
pozabudżetowych na rzecz szkoły,
d. troski o bazę, w tym m.in. prowadzenia bieżących
remontów.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1. Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach
określających wejście w życie uchwały.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być
zmieniane w trybie właściwym dla jego przyjęcia.

Załącznik do
Regulaminu przyznawania nagród
dla nauczycieli i dyrektorów
ze specjalnego funduszu nagród

WNIOSEK O NAGRODĘ
WÓJTA GMINY ZBLEWO
Z OKAZJI .............................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

NAZWISKO:
IMIĘ:
MIEJSCE PRACY:
STAŻ PRACY OGÓŁEM
(W TYM PEDAGOGICZNEJ
ZAJMOWANE STANOWISKO:
PRZEDMIOT NAUCZANIA:
WYKSZTAŁCENIE:
OCENA PRACY
/POZYTYWNA OCENA DOROBKU
ZAWODOWEGO
/DATA OTRZYMANIA/
STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
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Opinia związków zawodowych

3208
Uchwała nr IX/98/2007 r.
Rady Gminy Zblewo
z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie gminy Zblewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr
z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Gminy
Zblewo uchwala, co następuje:
§1
Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących
wysokościach:
1. odbiór odpadów komunalnych nie segregowanych z
terenu nieruchomości w wysokości 150 zł netto za 1m3
na miesiąc,
2. wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników
bezodpływowych i ich transport do punktu
zlewnego - 15 zł netto za 1 m3.
§2
W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i
odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat na
usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pomniejsza się zgodnie z Rozdziałem I § 2 ust. 12 „Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Zblewo” z dnia 02
marca 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego, Nr 56, poz. 843).

§3
Do cen podanych w § 1 i § 2 zostaje doliczony podatek
VAT.
§4
Traci moc uchwała nr XXIII/175/2001 Rady Gminy
Zblewo z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie wysokości
opłat dla właścicieli nieruchomości za których gmina
przejmie obowiązki usuwania i unieszkodliwiania stałych
odpadów komunalnych.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Trocha

3209
UCHWAŁA Nr XII/84/2007
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
mieszkańców Powiatu Gdańskiego.
Na postawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142
poz. 1592 ze zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7
września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256
poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Gdańskiego uchwala,
co następuje:
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§1
Uchwala się Program wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mieszkańców Powiatu Gdańskiego, zwany dalej „programem” w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały
§2
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na
realizację „programu” określona będzie każdorazowo na
dany rok w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę
Powiatu Gdańskiego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Gdańskiego.
§4
Traci moc uchwała Nr XXXII/193/05 Rady Powiatu
Gdańskiego z dnia 7 października 2005 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Gdańskiego
Zygmunt Rzaniecki
Załącznik
do uchwały nr XII/84/2007
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 28 września 2007 r.
Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, mieszkańców Powiatu
Gdańskiego.
§1
„Program” skierowany jest do wszystkich uczniów szkół
ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie Powiatu
Gdańskiego. Ma na celu wspieranie rozwoju edukacyjnego uzdolnionych uczniów w różnych dziedzinach życia.
§2
W ramach programu o którym mowa w paragrafie § 1
uchwala się następującą formę wspierania uzdolnionych
uczniów: „Stypendium Starosty Gdańskiego” zwanym
dalej „stypendium”.
§3
1. Stypendium może otrzymać uczeń w pierwszym roku
nauki w szkole ponadgimnazjalnej po ukończeniu I
Semestru
2. Stypendium może być przyznane za następujące
osiągnięcia:
a. w zakresie: nauki, techniki, kultury,
b. za udział w finale krajowym w konkursach i olimpiadach,
c. dla laureatów konkursów i olimpiad na szczeblu
wojewódzkim,
d. za osiągnięcia w dziedzinie sportu w zawodach

powiatowych, wojewódzkich, krajowych międzynarodowych.
3. Warunki niezbędne do otrzymania stypendium:
a. warunkiem otrzymania stypendium o którym mowa w
ust. 2pkt „a” jest średnia ocen uzyskana przez ucznia
na poziomie conajmniej 4.8
b. warunkiem otrzymania stypendium o którym mowa w
ust. 2pkt „b” jest średnia ocen uzyskana przez ucznia
na poziomie conajmniej 4.0
c. warunkiem otrzymania stypendium o którym mowa w
ust. 2pkt „c” jest średnia ocen uzyskana przez ucznia
na poziomie conajmniej 4.0
d. warunkiem otrzymania stypendium o którym mowa
w ust. 2pkt „d” jest średnia ocen uzyskanych przez
ucznia na poziomie conajmniej 3.5
e. potwierdzone osiągnięcia przez kompetentne instytucje.
4. Dodatkowymi kryteriami uzupełniającymi branymi pod
uwagę przy przyznawaniu stypendium o którym mowa
w ust. 2 są:
a. stopień trudności pokonywany przez ucznia w uzyskaniu wyżej wymienionych osiągnięć (np. niepełnosprawność),
b. współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub
działalność w wolontariacie,
c. działalność na rzecz szkoły i środowiska
5. Stypendium o którym mowa w ust. 2pkt „a” pkt „.b”
pkt „c” będzie wypłacane comiesięcznie w ciągu roku
szkolnego (tj. od września do czerwca włącznie) w
wysokości nie niższej od 125 zł miesięcznie.
6. Stypendium o którym mowa w ust. 2pkt „d” wypłacane
jest dwa razy w semestrze i nie może być niższe od
kwoty 600 zł semestralnie.
§4
1. Z wnioskami o stypendia mogą występować:
a. uczniowie,
b. rodzice lub prawni opiekunowie,
c. dyrektorzy szkół,
d. kluby sportowe,
e. instytucje kultury i nauki
§5
1. Wnioski o przyznanie stypendium przyjmuje
Samodzielne Stanowisko ds. Edukacji Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, w dwóch
terminach: do dnia 30 września i do dnia 28 lutego
każdego roku.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a. aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.
b. udokumentowane wyniki w nauce- potwierdzone
przez szkołę (za semestr lub świadectwo szkolne)
c. zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia wymienione w § 3 Programu.
§6
Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja
Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Powiatu
Gdańskiego.
§7
1. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd
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Powiatu Gdańskiego.
2. Stypendium może być przyznane na rok szkolny lub
jeden semestr.
§8
Sprawy związane z rozliczaniem stypendiów prowadzą
wydziały i stanowiska merytoryczne Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
§9
Liczba i wysokość stypendiów w zależności od środków zaplanowanych w budżecie powiatu, ustalona będzie
corocznie przez Zarząd Powiatu Gdańskiego.
§ 10
W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę
obowiązków ucznia przyznający stypendium może cofnąć
lub wstrzymać jego wypłatę.

3210
UCHWAŁA Nr IX/45/2007
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie
gminnych

zaliczania dróg do kategorii dróg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego Rada Gminy w Osiecznej
uchwala, co następuje:
§1
Drogę nr 2621G na odcinku od miejscowości Osieczna
– Zimne Zdroje – Jastrzębie do granicy Gminy Osieczna
o długości 8,4 km, położoną na terenie Gminy Osieczna
zalicza się do kategorii dróg gminnych.
§2
Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej
w § 1. jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do
niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Osieczna.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bogdan Czaja
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3211
UCHWAŁA Nr IX/49/2007
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie opłat za zajęcia pasa drogowego
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Osiecznej uchwala,
co następuje:
§1
Ustala stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, dla
których zarządcą jest Wójt Gminy Osieczna, na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzenia
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego, oraz
reklam;
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w
celach innych niż wymienione
w pkt 1-3;
§2
2

1. Za zajęcie 1m powierzchni jezdni pasa drogowego
dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości
– 1,50 zł
2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości
– 3,00 zł
3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia
jezdni
– 5,00 zł
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1-3 stosuje się także do
chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych,
ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
3. Dla pozostałych elementów pasa drogowego nie
wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłaty za
każdy dzień zajęcia 1m2
– 1,00 zł
4. Zajęcia pasa drogowego przez czas krótszy niż 24
godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego
przez 1 dzień.
§3
1. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt
2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2
powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez
rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
- 20,00 zł
2. Za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% stawek
określonych w ust. 1.
3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.
1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczania
urządzenia w pasie drogowym.
4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokości rocznych
stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 163

Poz. 3211, 3212 ,3213

— 13990 —

miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym.

aktualizowanej corocznie (na podstawie ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U.
z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.).

§4
Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za
1m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu
handlowego lub usługowego
– 0,20 zł
2) reklamy
– 1,50 zł
§5
Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za
1m2 powierzchni:
1) pod budki telefoniczne, kabiny telefoniczne, szafki
energetyczne i telekomunikacyjne;
- 1,00 zł
2) stojaki, ekspozycje towarów, wystawki inne np. sprzętu,
urządzeń, imprezy promocyjne i inne nie wymienione
w ust. 1.
– 1,00 zł
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Osieczna.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bogdan Czaja

3212
UCHWAŁA Nr 70/V/2007
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi składowania odpadów na składowisku odpadów w Gatce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: rok 2002 Nr 23, poz. 20, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, rok 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
rok 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214,
poz. 1806, rok 2005Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457
rok 2006 Nr17, poz. 128) oraz art. 4 ust. 1pkt 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.
U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) Rada Miejska w
Miastku uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się cenę za przyjęcie i unieszkodliwienie
odpadów na składowisku w Gatce, w wysokości
70.52 zł za 1Mg (tonę) składowanych odpadów.
2. Cena odpadów przyjmowanych na składowisko
ustalona w pkt 1 jest ceną netto.
3. Cena nie obejmuje opłaty za korzystanie ze środowiska

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Miastku
Dariusz Zabrocki

3213
UCHWAŁA Nr 71/V/2007
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miastko
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: rok 2002 Nr 23,
poz. 20, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, rok 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr
162, poz. 1568, rok 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203 i Nr 214, poz. 1806, rok 2005 Nr 172, poz. 1441 i
Nr 175, poz. 1457 rok 2006 Nr17, poz. 128) oraz art. 6
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr
236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miejska w Miastku,
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie:
1) odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu miasta i gminy Miastko w
wysokości – 90 zł netto/m3,
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Miastko
w wysokości – 16 zł netto/m3,
§2
Ustala się preferencyjne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi określone w §
1 pkt 1 w maksymalnej wysokości 50 zł netto/m3, jeżeli
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.
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§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Miastku
Dariusz Zabrocki

3214
UCHWAŁA Nr XIII/114/07
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 września 2007
w sprawie określenia na rok 2008 limitu wydawania
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września
2001 r o transporcie drogowym (t.j. Dz.U z 2004 r Nr 204,
poz. 2088, Nr 273, poz. 2703,z 2005 Nr 141,poz. 1184,
Nr 155,poz. 1297,Nr 163,poz. 1362,Nr 172,poz. 1440,Nr
180, poz. poz. 1494,Nr 180,poz. 1497,Dz. U. z 2006 r Nr
170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 171, poz. 1225, Nr
175,poz. 1462, Nr 235,poz. 1701, Dz. U.z 2007 Nr 99,poz.
661) oraz art. 7ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 rNr 142, poz.
1591 zm. Dz.U z 2002 Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113 poz. 984 Nr 153,poz. 127,Nr 214,poz. 1806 z 2003 Nr
80,poz. 717,Nr 162,poz. 1568 z 2004 rNr 102,poz. 1055
Nr 116,poz. 1203, z 2005 r Nr 172,poz. 1441, Nr 175,poz.
1457, z 2006 Nr 17,poz. 128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r
Nr 48,poz. 327) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek
Burmistrza Gminy uchwala, co następuje:

3215
UCHWAŁA Nr XIII/313/07
Rady Miasta Gdyni
z 24 października 2007 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez
Gminę Miasto Gdynia w 2008 r.
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust.
2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.),w związku z art. 14 pkt 5 Ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zmian.) Rada Miasta Gdyni uchwala, co
następuje:
§1
Świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Miasto Gdynia, zwanych w treści niniejszej uchwały „
przedszkolami ” dotyczące wychowania, nauczania i
opieki w zakresie 5 - godzinnej podstawy programowej
wychowania przedszkolnego – są nieodpłatne.
§2

Ustala się na rok 2008 limit „ 20 ” wydawania nowych
licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Świadczenia przedszkoli przekraczające podstawę
programową są odpłatne i obejmują:
1. opłatę stałą w wysokości 190,00 zł. miesięcznie, na
którą składają się:
a) koszty przygotowania posiłków – 60% opłaty stałej,
b) koszty zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
obejmujących prowadzenie zajęć i utrzymanie
przedszkoli w czasie przekraczającym podstawę
programową – 40% opłaty stałej;
2. stawkę żywieniową, na którą składają się koszty
surowców zużytych do przyrządzania posiłków,
których wysokość ustala się z uwzględnieniem
racji pokarmowych odpowiadających normom
fizjologicznego zapotrzebowania w żywieniu wychowanków przedszkoli.

§2

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
Kartuzy.

1. Odpłatność z tytułu ponoszonych przez przedszkola
kosztów przygotowania poszczególnych posiłków oraz
koszt surowców zużytych do ich przygotowania ustala
się następująco:
a) śniadanie - po 30% kosztów przygotowania i dziennej stawki żywieniowej;
b) obiad - po 50% kosztów przygotowania i dziennej
stawki żywieniowej;
c) podwieczorek - po 20% kosztów przygotowania i
dziennej stawki żywieniowej.

§1

§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Wojewody Pomorskiego
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w sposób określony w § 3
Przewodniczący Rady
Jerzy Pobłocki

§4
1. Prawo korzystania z przedszkoli prowadzonych przez
Miasto Gdynię mają dzieci zamieszkałe na terenie
Gminy Gdynia; w wyjątkowych sytuacjach dzieci
spoza Gminy Gdynia mogą zostać przyjęte za zgodą
właściwego Wiceprezydenta Miasta, pod warunkiem
zapewnienia miejsc ubiegającym się dzieciom z
Gdyni.
2. Wysokość opłaty o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
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uchwały za świadczenia przedszkoli w stosunku do
dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Gdynia
ustala się w kwocie 300,00 zł. miesięcznie.
§5
Wysokość opłat za świadczenia przedszkoli obliczona
według zasad określonych w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały
może zostać obniżona o 25% na każde dziecko, w przypadku korzystania z usług przedszkola co najmniej przez
dwoje dzieci z jednej rodziny pod warunkiem, że dochód
ustalony na 1 osobę w rodzinie nie przekracza dochodu
uprawniającego do zasiłków rodzinnych zgodnie z ustawą
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).
§6
1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy
dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia
nieobecności dziecka, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zwrotowi podlega stawka żywieniowa za pierwszy dzień
nieobecności dziecka, w przypadku, gdy absencja ta
zostanie zgłoszona co najmniej w ostatnim dniu
roboczym przed nieobecnością.

powiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych) i wyznaczeniu dodatkowego terminu uregulowania należności.
Decyzja o skreśleniu dziecka nie zwalnia dyrektora z
obowiązku dochodzenia zaległych należności.
§ 12
Tracą moc:
1. Uchwała Nr IX/195/03 Rady Miasta Gdyni z dnia
25 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i zasad
ustalania opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne
szkół samorządowych prowadzone przez Miasto
Gdynia (MRMG Nr 16/03, poz. 149);
2. Uchwała Nr XXI/437/04 Rady Miasta Gdyni z dnia
23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany treści Uchwały
Nr IX/195/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca
2003 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
samorządowe prowadzone przez Miasto Gdynia
(MRMG Nr 19/04,poz. 156)
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.

§7

§ 14

1. Odpłatność za świadczenia przedszkoli udzielane w
okresie wakacji (lipiec, sierpień) oraz w przypadku, gdy
rodzice (opiekunowie prawni) wypisują dziecko do 15
dnia miesiąca, w którym dziecko zaczęło uczęszczać
do przedszkola oblicza się dzieląc koszty wymienione
w § 2 ust. 1 lit. a i b uchwały przez liczbę dni roboczych
przypadających w danym miesiącu i mnożąc przez
liczbę dni pobytu dziecka, z uwzględnieniem określonej
w § 2 ust. 2 uchwały dziennej stawki żywieniowej.
2. Przyjęcie dziecka do przedszkola po 15 dniu miesiąca
powoduje obniżenie opłaty stałej o 50%.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

§8

UCHWAŁA Nr XIII/320/07
Rady Miasta Gdyni
z 24 października 2007 r.

Jeden raz w ciągu roku szkolnego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje zwrot 50% kosztów wymienionych w § 2 ust. 1 lit. a i b uchwały, pod warunkiem, że
nieobecność była ciągła i trwała powyżej 30 dni kalendarzowych; do okresu nieobecności dziecka nie liczy się
okres wakacji (lipiec, sierpień).
§9
Wysokość dziennej stawki żywieniowej z uwzględnieniem racji pokarmowych odpowiadających normom fizjologicznego zapotrzebowania w żywieniu dzieci, ustala
dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii rady rodziców
lub innego przedstawicielstwa rodziców działającego w
przedszkolu.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski

3216

w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla
studentów i doktorantów zajmujących się badaniem
dziejów Gdyni.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a, art. 40 ust. 1 i art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. DZ. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) Rada
Miasta GDYNI uchwala, co następuje:
§1

Odpłatność za przedszkole powinna być uiszczana w
terminach podanych przez dyrektora, nie później jednak
jak do 15 dnia każdego miesiąca.

Zasady i tryb przyznawania stypendiów naukowych
Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów
zajmujących się badaniem dziejów Gdyni określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta
Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11

§2

W przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole
za okres jednego miesiąca dyrektor może podjąć decyzję
o skreśleniu dziecka z listy wychowanków po uprzednim

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.

§ 10
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§3
Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski
Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XIII/320/07
Rady Miasta Gdyni
z 24 października 2007 r.
Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Gdyni przyznaje
się: studentom i doktorantom wszystkich uczelni w
Polsce, którzy przygotowują pracę magisterską bądź
doktorską na temat dziejów Gdyni.
2. Stypendia naukowe dla studentów przyznawane są
na okres jednego roku akademickiego, natomiast
dla doktorantów na okres dwóch lat akademickich
i podlegają wypłacie na koniec każdego miesiąca
kalendarzowego.
3. Ustala się, że corocznie mogą być przyznane nie więcej
niż cztery stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdyni
– dwa dla studentów i dwa dla doktorantów.
4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na
stypendia ustala Rada Miasta Gdyni.
5. Wysokość miesięcznego stypendium dla studentów i
doktorantów nie może przekroczyć kwoty 500,- zł.
6. Dokumentację stypendium stanowią:
a) kompletne wnioski o stypendium,
b) protokół posiedzenia Rady Programowej ds. Badania

Dziejów Gdyni i Twórczości Literackiej związanej z
Gdynią przy Prezydencie Miasta Gdyni.
7. Wzór wniosku o stypendium dla studentów i
doktorantów stanowi odpowiednio załącznik Nr 1 i Nr
2 do regulaminu
8. Stypendyści zobowiązani są do przekazania dwóch
egzemplarzy pracy magisterskiej/doktorskiej – jednej
do zbiorów Muzeum Miasta Gdyni i drugiej do Wydziału
Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni.
§ 2 Kryteria przyznawania stypendium
1. O stypendia naukowe mogą ubiegać się studenci
ostatniego roku studiów magisterskich oraz doktoranci
po otwarciu przewodu doktorskiego.
§ 3 Tryb przyznawania stypendium
1. Do wniosku o stypendium należy dołączyć:
1) opinię uczelni,
2) szczegółowy konspekt pracy magisterskiej/
doktorskiej
3) bibliografię pracy magisterskiej/doktorskiej
4) opinię promotora pracy magisterskiej/doktorskiej
5) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dotyczy doktorantów)
2. Wnioski o stypendia naukowe, wraz z załącznikami,
o których mowa w § 3 ust 1 należy składać w
terminie do dnia 20-ego października każdego roku
kalendarzowego w Urzędzie Miasta Gdyni w Kancelarii
Ogólnej.
3. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
4. Stypendia naukowe przyznaje Prezydent Miasta Gdyni,
po wcześniejszym zaopiniowaniu wniosków przez Radę
Programową ds. Badania Dziejów Gdyni i Twórczości
Literackiej związanej z Gdynią przy Prezydencie Miasta
Gdyni.
5. Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni odwołanie nie
przysługuje.
Załącznik Nr 1
Regulaminu przyznawania stypendiów
naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla
studentów i doktorantów

................................., dnia ......................... 200...... r.
(pieczęć Uczelni)

WNIOSEK O PRZYZNANIE
STYPENDIUM NAUKOWEGO PREZYDENTA MIASTA GDYNI
dla studenta
zajmującego się badaniem dziejów Gdyni
na rok akademicki 200 ....... /200 .......
1. Imię i nazwisko studenta .......................................................................................................................
2. Adres zamieszkania i nr tel. ...................................................................................................................
3. Uczelnia .................................................................................................................................................
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Wydział ..................................................................................................................................................
Kierunek studiów ...................................................................................................................................
Rok studiów ...........................................................................................................................................
4. Potwierdzona średnia ocen ................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Opinia Uczelni o osiągnięciach naukowych i przebiegu studiów:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Składając powyższy wniosek potwierdzam jednocześnie zapoznanie się z obowiązującym
„Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów
i doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni”.

...........................................................
P o d p i s s t u d e n t a - wn i o s k o d a wc y

Za łą cz ni ki:
1. Konspekt pracy magisterskiej,
2. Bibliografia pracy,
3. Opinia Promotora pracy magisterskiej

Załącznik Nr 2
Regulaminu przyznawania stypendiów
naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla
studentów i doktorantów

................................., dnia ......................... 200...... r.
(pieczęć Uczelni)

WNIOSEK O PRZYZNANIE
STYPENDIUM NAUKOWEGO PREZYDENTA MIASTA GDYNI
dla doktoranta
zajmującego się badaniem dziejów Gdyni
na lata akademickie 200 ....... /200 ....... i 200 ....... /200 .......

1. Imię i nazwisko doktoranta....................................................................................................................
2. Adres zamieszkania i nr tel.....................................................................................................................
3. Uczelnia .................................................................................................................................................
Wydział...................................................................................................................................................
4. Miejsce i data ukończenia studiów.........................................................................................................
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5. Miejsce i data otwarcia przewodu doktorskiego.....................................................................................
..................................................................................................................................................................
6. Aktualne miejsce pracy...........................................................................................................................
7. Opinia Władz Uczelni.............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Składając powyższy wniosek potwierdzam jednocześnie zapoznanie się z obowiązującym
„Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i
doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni”.

.............................................................
P o d p i s d o k t o r a n t a - wn i o s k o d a wc y

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Konspekt pracy doktorskiej,
Bibliografia pracy,
Opinia Promotora pracy doktorskiej,
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
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UCHWAŁA Nr XII-146/2007
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 24 października 2007 r.

UCHWAŁA Nr XII-155/2007
Rady Miejskiej W Lęborku
z dnia 24 października 2007 r.

w sprawie nadania nazwy nowej drodze wewnętrznej
położonej na terenie Gminy Miasto Lębork.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX-526/2001 Rady
Miejskiej w Lęborku z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lębork.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) art. 8 ust. 1a ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn.zm.) uchwala się, co
następuje:
§1
Nadaje się nowej drodze wewnętrznej (część działki
nr 108/1, obręb 1), położonej na terenie Gminy Miasto
Lębork, wskazanej na planie sytuacyjnym, stanowiącym
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, nazwę: - ulica Podhalańska.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Lęborka.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady miejskiej w Lęborku
Wanda Konieczna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art.
21 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 31,
poz. 266, z późn. zm.). uchwala się, co następuje:
§1
W uchwale Nr XLIX-526/2001 Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Miasto Lębork wprowadza się zmiany:
1. w Załączniku Nr 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ Osoba podlegająca wykwaterowaniu z lokalu
zostaje wpisana do Rejestru C, na podstawie wniosku
właściciela lub najemcy w/wym. lokalu, gdy spełnia
niżej wymienione warunki:
1. Zamieszkuje w lokalu, z którego Sąd orzekł eksmisję z prawem do lokalu socjalnego, a właściciel
lub najemca złożył prawomocny wyrok sądu wraz z
wnioskiem o wskazanie lokalu socjalnego,
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2. Zamieszkuje w lokalu będącym własnością Gminy
Miasto Lębork, Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Lęborku, a Sąd
orzekł w stosunku do tej osoby eksmisję bez prawa
do lokalu socjalnego.”
2. w Załączniku Nr 7 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„Od norm powierzchni określonych w punkcie 1-2 można
odstąpić w przypadku, gdy w rodzinie otrzymującej
skierowanie do zawarcia umowy najmu jest osoba
poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba o
trwałym kalectwie (np. leżąca). W takich przypadkach
można przydzielić dodatkowo powierzchnię mieszkalną
większą. Każdorazowo o przydzieleniu dodatkowej
powierzchni decyduje Burmistrz Miasta Lęborka.”
3. w Załączniku Nr 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
W skład Komisji wchodzą przedstawiciele wyłonieni
w drodze publicznych ogłoszeń w liczbie od 5 do 10
osób.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Lęborka.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady miejskiej w Lęborku
Wanda Konieczna
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UCHWAŁA – Nr IX/65/2007
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od
tego podatku w Gminie Sulęczyno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.
558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214,poz.
1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717 i Nr 162,poz. 1568, z 2004
r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172,poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr
17,poz. 128 i Nr 181,poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48,poz.
327 i Nr 138,poz. 974) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,poz. 844, Nr
220,poz. 1601, Nr 225,poz. 1635, Nr 245,poz. 1775, Nr
249,poz. 1828 i Nr 251,poz. 1847) Rada Gminy Sulęczyno
uchwala, co następuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1. Od budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni
użytkowej:
1) mieszkalnych
0,54 zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
17,95 zł,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
4,45 zł,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 2,30 zł,
5) pozostałych:
a) letniskowych
6,30 zł,
b) gospodarczych i garaży wolnostojących na działkach letniskowych
6,20 zł,
c) gospodarczych i garaży wolnostojących na działkach budowlanych
4,60 zł,
d) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
6,20 zł.
2. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej 2% ich wartości.
3. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
0,68 zł,
2) pod budownictwo mieszkaniowe od 1 m2 powierzchni
0,27 zł,
3) stanowiących działki letniskowe i tereny rekreacyjnowypoczynkowe od 1 m2 powierzchni
0,33 zł,
4) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni
0,27 zł,
5) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,30 zł.
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) budynki i budowle lub ich części oraz grunty
wykorzystywane na cele publicznej ochrony przeciwpożarowej,
2) budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod
nie grunty służące do zbiorowego odprowadzania i
oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu
przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
3) budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie
grunty na obszarze wysypisk śmieci dopuszczonych
do użytku publicznego,
4) budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie
grunty związane ze zbiorowym zaopatrzeniem wsi w
wodę w rozumieniu przepisów ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków,
5) budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod
nie grunty wykorzystywane przez instytucje do
prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania
kultury, kultury fizycznej i sportu.
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§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwała - Nr II/8/2006 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w Gminie Sulęczyno
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 9,poz. 313).
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2008 r.
Przewodniczący Rady
Bernard Grucza

3220
UCHWAŁA Nr XII/128/2007
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę
nierolnych gruntów i lokali użytkowych, będących
własnością Gminy Władysławowa.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz.
1591 z 2001 r. z późn.zm.) Rada Miejska Władysławowa
§1
Ustala się minimalne stawki czynszu za dzierżawę
nierolnych gruntów i najem lokali użytkowych, będących
własnością Gminy Władysławowa zgodnie z zał. nr 2 do
niniejszej uchwały.
§2
Stawki czynszu dzierżawnego różnicuje się w zależności od położenia w określonej strefie.
§3
1. Stawki wyszczególnione w zał. nr 2 obowiązują w
2008 r.
2. Do czynszu dolicza się podatek VAT w/g obowiązujących
przepisów.
§4
Ustala się strefy - śródmiejską i pośrednią zgodnie z
zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
§5
Podstawą ustalania ceny wywoławczej w przypadku
przeprowadzonego przetargu lub licytacji, są stawki nie
niższe niż określone niniejszą uchwałą.
§6
Do obliczania opłat dzierżawnych upoważnia się Burmistrza Miasta Władysławowa.
§7
Traci moc uchwała Nr XLVII/525/2006 z dnia 11 paź-

dziernika 2006 r. Rady Miejskiej Władysławowa w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolnych
gruntów i lokali użytkowych, będących własnością Gminy
Władysławowa.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Klein
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/128/2007
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 24 października 2007 r.
Podział miasta na strefy:
1. Strefa śródmiejska
miejscowość Władysławowo
— obejmuje obszar dzielnic: Hallerowo i Śródmieście, a
ponadto obszar wzdłuż ulicy Żeromskiego, począwszy od ulicy Błękitnej Armii do ulicy Drogowców.
miejscowość Jastrzębia Góra
— obejmuje obszar położony przy ulicach:
Rozewska od ulicy Klifowej do ulicy Królewskiej, Droga
Rybacka, Promenada Światowida, Pucka od ulicy
Żarnowcowej, Królewska, Kaszubska, Słowackiego.
2. Strefa pośrednia:
Władysławowo - wzdłuż ulicy Żeromskiego, począwszy
od przejazdu kolejowego do ulicy Błękitnej Armii oraz
pozostała część miasta
Jastrzębia Góra - pozostała część miasta
Chałupy
Chłapowo
Tupadły
Ostrowo
Karwia
Rozewie
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/128/2007
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 24 października 2007 r.
Stawki za dzierżawę nierolnych gruntów i lokali użytkowych (stawki za 1 m2 w stosunku miesięcznym)
1. Działalność handlowo-usługowa całoroczna
a) strefa śródmiejska
8,38 zł
b) strefa pośrednia
6,10 zł
2. Działalność
handlowo-usługowa
tymczasowasezonowa, obowiązująca w m-cach
a) V, VI, IX
— strefa śródmiejska
18,44 zł
— strefa pośrednia
11,55 zł
b) VII, VIII
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— strefa śródmiejska
78,45 zł
— strefa pośrednia
39,23 zł
c) w m-cach I, II, III, IV, X, XI, XII stawki całoroczne
— strefa śródmiejska
8,38 zł
— strefa pośrednia
6,10 zł
3. Dojście do punktów handlowo – usługowo –
gastronomicznych, w m-cach
a) V, VI, IX
— strefa środmiejska
26,51 zł
— strefa pośrednia
12,73 zł
b) VII, VIII
— strefa śródmiejska
53,01 zł
— strefa pośrednia
42,40 zł
c) w m-cach I, II, III, IV, X, XI, XII stawki całoroczne
— strefa śródmiejska
4,55 zł
— strefa pośrednia
2,33 zł
oraz dojście do stałych punktów handlowo – usługowo
– gastronomicznych
użytkowanych przez cały rok
c) strefa śródmiejska
4,55 zł
d) strefa pośrednia
2,33 zł
4. Tereny pod imprezy widowiskowo-rozrywkowe
a) do 100 m2
15,80 zł
b) powyżej 100 m2
11,98 zł
5. Tereny składowe
1,03 zł
6. Tereny pod toalety
1,01 zł
7. Tereny pod garaże
3,53 zł
8. Tereny pod zieleńce, drobne uprawy warzyw i kwiatów
(bez trwałego ogrodzenia)
0,26 zł
9. Tereny pod boiska i place zabaw (oprócz ogólnodostępnych)
1,87 zł
10. Lokale użytkowe (nie dotyczy pomieszczeń Urzędu
Miejskiego)
15,80 zł
11. Opłata za ustawienie reklamy (powierzchnia reklamy)
51,31 zł
12. Tereny pod parkingi
a) do 2000 m2
2,40 zł
b) powyżej 2000 m2
1,42 zł
13. Opłaty na cele oświatowe
a) za grunt 2,28 zł/m2 rocznie
b) za budynek 1,20 zł/m2 rocznie

3221
UCHWAŁA Nr XII/129/2007
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego
za dzierżawę gruntów rolnych, będących własnością
Gminy Władysławowa.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz.
1591 z 2001 r. z późn. zm.) Rada Miejska Władysławowa
u c h w a l a co następuje:
§1
Ustala się stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę
gruntów rolnych, będących własnością Gminy Władysławowa zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. Stawki wyszczególnione w zał. nr 1 obowiązują w
2008 r.
2. Wysokość czynszu ulegnie zwiększeniu o należną
kwotę podatku VAT, w przypadku wprowadzenia
właściwych przepisów.
§3
Do obliczenia opłat dzierżawnych upoważnia się Burmistrza Miasta Władysławowa.
§4
Traci moc uchwała Nr XLVII/524/2006 z dnia 11 października 2006 r. Rady Miejskiej Władysławowa w sprawie
ustalenia opłat czynszu dzierżawnego za grunty rolne.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Klein

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XII/129/2007
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 24 października 2007 r.

Opłaty za dzierżawę grunty rolne
(stawki za 1 ha/rocznie)

rodzaj/klasa
III
IV
V
VI

rola
63,61
51,55
43,40
35,57

łąki
41,83
35,57
30,86

pastwiska
32,43
26,79
23,66
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UCHWAŁA Nr XII/130/2007
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr
62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,
poz. 1806) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska
Władysławowa, uchwala co następuje:
§1
Przyjmuje się do realizacji Program Współpracy Gminy
Miasta Władysławowa z organizacjami pozarządowymi na
2008 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

i ich wspólnot oraz przekonania, że:
- dobre funkcjonowanie organizacji pozarządowych
sprzyja tworzeniu więzi społecznych i budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego,
- działalność organizacji pozarządowych pozwala na
efektywniejsze zaspokojenie potrzeb konkretnych
grup mieszkańców, dzięki najlepszej znajomości tych
potrzeb,
- sprawne funkcjonowanie organizacji pozarządowych
pozwala na istotne odciążenie sektora publicznego w
realizacji niektórych działań,
uchwala niniejszą Uchwałę jako wyraz polityki władz
Miasta wobec organizacji pozarządowych, mających
na uwadze zapewnienie im na terenie Władysławowa
lepszych warunków funkcjonowania oraz wspierania ich
inicjatyw i działań.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Władysławowa.

Program współpracy Miasta Władysławowa z organizacjami pozarządowymi, działającymi na jego terenie
zwanej w dalszej części Programem, stanowi element
polityki społeczno-finansowej Miasta.

§3

§2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia.

Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Miasto – należy przez to rozumieć Gminę Miejską
Władysławowo
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Władysławowa
3) Burmistrzu –należy przez to rozumieć Burmistrza
Miasta Władysławowa
4) Organizacjach pozarządowych – należy przez to
rozumieć podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia
zysków,
5) Celach priorytetowych – należy przez to rozumieć
wybrane zadania z zakresu zadań własnych Miasta,
określane corocznie przez Burmistrza dla poszczególnych edycji konkursów dla organizacji pozarządowych
6) Grantach – należy przez to rozumieć dotacje celowe
dla organizacji pozarządowych, dotyczące projektów
realizowanych w ciągu roku budżetowego, przyznawane w trybie Miejskiego Konkursu Grantowego
7) Konkursach – należy przez to rozumieć Miejski Konkurs Grantowy
8) Miejski Zespół Grantowy – należy przez to rozumieć
Zespół powołany zarządzeniem Burmistrza w celu
przeprowadzenia Miejskiego Konkursu Grantowego
9) Ofercie – należy przez to rozumieć zgłoszone przez
organizację pozarządową na stosownym formularzu
wniosku projektu realizacji zadania, na który wnioskodawca chce uzyskać dotację celową z budżetu
miasta,
10) Formularzu wniosku – należy przez to rozumieć
przyjęty zarządzeniem Burmistrza wzór formularza
wniosku, obowiązujący w Miejskim Konkursie Grantowym.

§2

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/130/2007
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 24 października 2007 r.
PROGRAM
WSPÓŁPRACY MIASTA WŁADYSŁAWOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA JEGO TERENIE
NA 2008 ROK
Wstęp
Działalność organizacji pozarządowych jest ściśle
związana z ustrojem demokratycznym i ma istotny wpływ
na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniając
się do aktywizacji i integracji lokalnych społeczności.
Organizacji te skupiają ludzi dzielących wspólne zainteresowania i pasje, nieobojętnych wobec tego, co dzieje
się w ich otoczeniu.
Są to zatem ludzie wrażliwi, zaangażowani, dysponujący nierzadko dużą wiedzą i doświadczeniem. Ich
aktywność dotyczy wielu różnych dziedzin, takich jak
pomoc niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży zagrożonej patologią, kształtowanie świadomości ekologicznej, upowszechniania kultury i zdrowego stylu życia.
Dzięki tej aktywności, podejmowanej samodzielnie lub
we współpracy z władzami samorządowymi, w istotny
sposób zostaje wzbogacony zakres działań na rzecz
mieszkańców Miasta.
Rada Miasta Władysławowa, stając na stanowisku, że
wspomaganie organizacji pozarządowych jest realizacja
zasady współpracy, która umacnia uprawnienia obywateli
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§3
1. Współpraca między władzami samorządowymi
organizacjami pozarządowymi, dotyczy zadań własnych
Miasta, a w szczególności następujących dziedzin:
1) Edukacja i wychowanie,
2) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
3) Ochrona zdrowia,
4) Bezpieczeństwo i ład społeczny,
5) Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego,
6) Kultura fizyczna i rekreacja oraz turystyka,
7) Ekologia i ochrona środowiska,
8) Działalność na rzecz demokracji lokalnej,
9) Promocja miasta, rozwój regionalny i lokalny,
10) Działalność na rzecz integracji europejskiej.
2. Burmistrz ustala corocznie cele priorytetowe z zakresu
zadań określonych w ust. 1, dla poszczególnych edycji
konkursów dla organizacji pozarządowych. Burmistrz
może również określić procentowy udział środków
finansowych przeznaczonych na poszczególne
priorytety w ogólnej kwocie przewidzianej dla danej
edycji Konkursu.
§4
1. Miasto może wspierać organizacje pozarządowe w
szczególności poprzez:
1) dofinansowanie projektów dotyczących realizacji
Zadań Miasta,
2) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego
organizacji pozarządowych np. konsultacje, szkolenia, konferencje
3) wspieranie działań organizacji pozarządowych
mających na celu propagowanie wśród mieszkańców Władysławowa idei integracji europejskiej
4) wspieranie organizacji pozarządowych, starających
się o środki z innych źródeł niż budżet miasta,
poprzez między innymi udzielenie rekomendacji
§5
Dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację
zadań z zakresu ujętego w § 3 ust. 1 odbywa się w trybie
Konkursów organizowanych dla organizacji pozarządowych tj.: Miejskiego Konkursu Grantowego

na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, terminach i celach priorytetowych poszczególnych Konkursów, kryteriach oceny
projektów i wynikach postępowania konkursowego.
Zasada ta obliguje organizacje pozarządowe do
udostępniania Miastu danych dotyczących struktury
organizacji, sposobu funkcjonowania czy prowadzenia działalności statutowej.
2) Zasada partnerstwa zakłada wzajemny szacunek
obu stron i jest realizowana poprzez uczestnictwo
organizacji pozarządowych w identyfikowaniu i
definiowaniu problemów mieszkańców Miasta,
zgłaszaniu ofert odnośnie dziedzin i form współpracy, proponowaniu standardów usług świadczonych
przez organizacje pozarządowe.
3) Zasada pomocniczości oznacza, że Miasto powierza organizacjom pozarządowym realizację zadań
własnych a organizacje zapewniają ich wykonanie
w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.
4) Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu
Miasta i organizacji pozarządowych do osiągnięcia
możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań
publicznych tj.:
- w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem
zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów
- w sposób umożliwiający terminową realizację
działań
- w wysokości i terminach wynikających z wcześniej
zaciągniętych zobowiązań
2. Wyżej wymienione zasady stosuje się na etapach
udzielania i rozliczania dotacji.
§8
Dotacje nie będą przyznawane na:
1) budowę, inwestycje i remonty,
2) zakup gruntów,
3) działalność gospodarczą,
4) pokrycie kosztów nie związanych z realizacją
projektu,
5) działalność Zarządu organizacji pozarządowej,
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Klein

§6
Wysokość środków przeznaczonych na dotacje w konkursach o których mowa w § 5 określa corocznie Rada
Miasta uchwałą budżetową.
Rozdział II
Zasady współpracy Miasta Władysławowa z
organizacjami pozarządowymi
§7
1. Współpraca Miasta Władysławowa z organizacjami
pozarządowymi odbywa się w oparciu o zasady
jawności, partnerstwa, pomocniczości i efektywności.
1) Zasada jawności urzeczywistniana jest poprzez
udostępnienie przez Miasto współpracującym z nim
organizacjom pozarządowym informacji o środkach
finansowych zaplanowanych w budżecie Miasta,
które mogą być przeznaczone w drodze Konkursów

3223
UCHWAŁA Nr X/86/2007
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla
celów podatku rolnego na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (T.j. Dz. U. Nr 136, poz.
969 z 2006 ze zm.) Rada Gminy Stary Targ uchwala, co
następuje:
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§1
Postanawia się obniżyć średnią cenę skupu żyta
określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski Nr 77 poz. 831
z kwoty 58,29 zł na kwotę 38,00 zł za kwintal żyta, przyjmując tę wysokość jako podstawę obliczenia podatku
rolnego na obszarze Gminy Stary Targ na 2008 r.
Wysokość podatku rolnego za 2008 rok wynosi:
1) 2,5 q żyta x 38,00 zł. = 95,00 zł za 1 ha
przeliczeniowy
2) 5,0 q żyta x 38,00 zł = 190,00 zł za 1 ha fizyczny
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary
Targ.
§3
Traci moc uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy w Starym
Targu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2007
rok.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Brakoniecki

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita ( w tonach)

UCHWAŁA Nr X/87/2007
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie ustalenie wysokości stawek podatku od
środków transportowych na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. z
2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z
art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (T.j. z
2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844z póżn. zmianami), oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2008 r./M.P. Nr 47, poz. 557/i Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2008 r./M. P. Nr 76, poz. 813/. Rada
Gminy Stary Targ uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się stawki podatku od środków transportowych
na terenie
Gminy Stary Targ:
1) Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 620,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
880,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1128,00 zł
2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, równej
lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi i
rodzaju zawieszenia.

Stawka podatku ( w złotych)

Poz.

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne

1
A
1
2
3
4
B
1
2
3
4
5

2

3

4

12
13
14
15

13
14
15

15
17
19
21
23

17
19
21
23

Dwie osie
776,00 zł
848,00 zł
900,00 zł
952,00 zł
Trzy osie
848,00 zł
952,00 zł
1014,00 zł
1144,00 zł
1386,00 zł

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

5
848,00 zł
900,00 zł
1510,00 zł
1604,00 zł
952,00 zł
1014,00 zł
1144,00 zł
1386,00 zł
1894,00 zł
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C
1
2
3
4

12
25
27
29

Cztery osie i więcej
1144,00 zł
1160,00 zł
1676,00 zł
2048,00 zł

25
27
29

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 ton.
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
890,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
1014,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1128,00 zł

Nie mniej niż

1

2

1
2
3
4
B
1
2

Stawka podatku ( w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne
)z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
4

Mniej niż

3

A

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
5

Dwie osie
12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

900,00
1552,00
1552,00
1552,00

1014,00
1346,00
1620,00
1996,00

1448,00
1842,00

1842,00
2583,00

Trzy osie

5) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 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)
270,00 zł

6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 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) i w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: przyczepa /naczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)

Poz.

Nie mniej niż

1

2

Mniej niż

3

A
1

1160,00 zł
1676,00 zł
2048,00 zł
2583,00 zł

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton, w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy
całkowitej i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (
w tonach)

Poz.

Poz. 3224

— 14002 —

Stawka podatku ( w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne
)z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
4

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
5

Jedna oś
12

18

278,00

300,00
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3
B
1
2
3
4
C
1
2
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18
25

25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

382,00
672,00

424,00
692,00

340,00
590,00
910,00
1996,00

372,00
910,00
1386,00
1996,00

1128,00
1542,00

1128,00
1542,00

Dwie osie

Trzy osie i więcej

7) Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
848,00 zł
b) równej lub wyżej niż 30 miejsc
1272,00 zł
§2
Podatek od środków transportowych osób fizycznych
oraz od osób prawnych jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej uiszczany będzie w kasie
Urzędu Gminy, na rachunek Urzędu na konto nr 40 8309
0000 0011 3218 2000 0070 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Starym Targu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary
Targ.
§4
Traci moc uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy w Starym
Targu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok.
2007 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Brakoniecki

3225
UCHWAŁA Nr X/88/2007
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r.
(M.P. Nr 47, poz. 557) Rada Gminy Stary Targ uchwala,
co następuje:

§1
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej
0,45 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
12,00 zł
od 1m2 powierzchni użytkowe
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej
6,38 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od
1m2 powierzchni użytkowej
2,50 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni użytkowej
3,60 zł
2. OD GRUNTÓW:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni
0,40 zł
b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni
3,74 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od
1m2 powierzchni
0,15 zł
3. Od budowli lub ich części (w tym również wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii
elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych
przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów
sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody od budowli
służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków).
2%
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary
Targ.
§3
Traci moc uchwała Nr II/8/2006 Rady Gminy w Starym
Targu z dnia 6 grudnia 2006 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 163

Poz. 3225, 3226, 3227

— 14004 —

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Brakoniecki

3226
UCHWAŁA Nr X/89/2007
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na
2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm.)
Rada Gminy Stary Targ uchwala, co następuje:
§1
1. Rada Gminy w Starym Targu zwalnia z podatku od
nieruchomości:
1) budynki, budowle i grunty służące dostarczaniu wody
i odprowadzaniu ścieków,
2) budynki lub ich części, budowle i grunty związane z
dostarczaniem energii cieplnej,
3) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane
na cele prowadzenia działalności bibliotecznej, kulturalnej, kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie
ochrony przeciw pożarowej.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1. nie dotyczą
budynków lub ich części oraz gruntów związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej
§2

3227
UCHWAŁA Nr X/90/2007
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie stawek opłaty od posiadania psów i terminów płatności w 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j.: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 18a i art. 19
pkt 1 lit.f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844, ze zm.) Rada Gminy Stary Targ u c h w a l a, co
następuje:
§1
Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w
wysokości 26,00 zł od każdego psa.
§2
W przypadku nabycia psa w ciągu roku opłatę należy
uiścić w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, natomiast nabycie psa w II półroczu powoduje
konieczność uiszczenia bez wezwania połowy opłaty
rocznej w kasie Urzędu Gminy w Starym Targu.
§3
Oplata jest płatna z góry, bez wezwania, w terminie
do 30 czerwca 2008 r. do rąk inkasenta, w kasie Urzędu
Gminy w Starym Targu lub na konto bankowe BS Stary
Targ 40 8309 0000 0011 3218 2000 0070
§4
Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych
sołectw.
§5
Traci moc uchwała Nr II/10/2006 Rady Gminy w Starym
Targu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku
od posiadania psów i terminów płatności w 2007 r.
§6

Traci moc uchwała Nr II/9/2006 Rady Gminy w Starym
Targu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości na 2007 rok.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary
Targ.

§3

§7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary
Targ.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Brakoniecki

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Brakoniecki

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 163

Poz. 3228, 3229

— 14005 —

3228

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr X/91/2007
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 25 października 2007 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Brakoniecki

w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz zasad jej poboru na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j.: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 15 ust. 1 i
art. 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. (M.P. Nr 47, poz. 557)
§1
Opłatę targową pobiera się w miejscach w których
prowadzony jest handel w szczególności z ręki, koszów,
stoiska, wozów konnych, przyczep i pojazdów samochodowych a także sprzedaży zwierząt, środków transportowych i części transportowych.

3229
UCHWAŁA Nr XIII/97/2007
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inkasa.
2.Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie
wydane przez inkasenta (tzw. bilety opłaty targowej).
Bilety opłaty targowej będą wydane inkasentom za
pokwitowaniem przez Urząd Gminy w Starym Targu.

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. w Dz. U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844; zmiany z 2006 r. Dz. U. Nr 220,
poz. 1601; Nr 225, poz. 1635; Nr 245, poz. 1775; Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) i art. 6a ust. 11 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. w Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969; zmiany z 2006 r. Dz. U. Nr
191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1828, z
2007 r. Nr 109, poz. 747) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682; zmiany z 2003 r. Dz. U. Nr 216, poz. 1826; z
2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.
1484; z 2006 r. Dz. U. Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz.
1828) Rada Miejska w Tczewie u chwala, co następuje:

§4

§1

Inkasentami poboru opłaty targowej na terenie Gminy
Stary Targ będą sołtysi poszczególnych sołectw.

Określa się wzory formularzy do składania deklaracji
i informacji:
1) na podatek od nieruchomości wg załącznika Nr 1 i 4 do
niniejszej uchwały,
2) na podatek rolny wg załącznika Nr 2 i 5 do niniejszej
uchwały,
3) na podatek leśny wg załącznika Nr 3 i 6 do niniejszej
uchwały

§2
Stawka dzienna opłaty targowej wynosi – 17,00 zł
§3

§5
Inkasent winien rozliczyć się z pobranych kwot nie
później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia pobrania
danej opłaty targowej.
§6
Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej
w wysokości 20% zainkasowanej kwoty opłaty targowej,
które wypłacane będzie inkasentom każdorazowo do ich
rąk lub na wskazane przez nich konto bankowe, przy
czym wypłata w/w wynagrodzenia nie może następować
później niż do dnia 10-go każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który przypada wynagrodzenie.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary
Targ.
§8
Traci moc uchwała Nr II/11/2006 Rady Gminy w Starym
Targu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie dziennych
stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu
jej poboru na 2007 rok.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta.
§3
Traci moc uchwała Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w
Tczewie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1.I.2008 r. Uchwała podlega również opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym PANORAMA MIASTA.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
Włodzimierz Mroczkowski
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Zaáącznik Nr 1 do Uchwaáy Nr XIII/97/2007
Rady Miejskiej w Tczwie z dnia 25.10.2007 r.

2. Numer Polskiej Klasyfikacji DziaáalnoĞci (PKD)

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

…………………………………….

..................................................................................................................................................................

DN-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOĝCI
na rok:

............................

Podstawa prawna: Art. 9. i 10. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. O podatkach i opáatach lokalnych1) (tekst jednolity z 2006 r. w Dz. U. Nr 121, poz. 844 z póĨn. zm.).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spóáek, nieposiadających osobowoĞci prawnej, bĊdących wáaĞcicielami nieruchomoĞci
Skáadający:
lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomoĞci lub obiektów budowlanych, uĪytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomoĞci l
ich czĊĞci albo obiektów budowlanych lub ich czĊĞci, stanowiących wáasnoĞü Skarbu PaĔstwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych
bĊdących wspóáwáaĞcicielami lub wspóáposiadaczami z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, w tym spóákami, nieposiadającymi osobowoĞci prawnej, z
wyjątkiem osób tworzących wspólnotĊ mieszkaniową.
Termin skáadania: Do dnia 15 stycznia kaĪdego roku podatkowego jak równieĪ w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoĞci mających wpáyw na powstanie bądĨ wygaĞniĊcie obowiązku
podatkowego lub zaistnienia zdarzeĔ mających wpáyw na wysokoĞü podatku.

A. MIEJSCE SKàADANIA DEKLARACJI
3.

PREZYDENT MIASTA TCZEWA za poĞrednictwem WYDZIAàU BUDĩETU I PODATKÓW
PL. MARSZ. J. PIàSUDSKIEGO 1

B. DANE PODATNIKA

83-100 TCZEW

tel. bezpoĞredni

058 / 77-59-335

( niepotrzebne skreĞliü )

(*) - dotyczy podatnika niebĊdącego osobą fizyczną

(**) - dotyczy podatnika bĊdącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Podatnik (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat)
2) Osoba fizyczna

1) Osoba prawna

3) inny

5. Rodzaj wáasnoĞci, posiadania (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat)
1) wáaĞciciel

2) wspóáwáaĞciciel

3) uĪytkownik wiecz.

4) wspóáuĪytkownik wiecz.

6) posiadacz/wspóáposiadacz zaleĪny

5) posiadacz/wspóáposiadacz samoistny

6. Miejsce poáoĪenia przedmiotów opodatkowania - naleĪy podaü: ulicĊ, nr domu, nr dziaáki gruntu, itp.

7. Numer/y ksiĊgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów; nr umowy dzierĪawy, najmu

8. Nazwa peána lub pieczątka z nazwą Firmy(*)

/

9. Identyfikator REGON (*)

/

B.2. ADRES SIEDZIBY (*)

Nazwisko i imiĊ; data urodzenia; imiĊ ojca i imiĊ matki (**)

Numer PESEL (**)

/ ADRES ZAMIESZKANIA (**)
13. Gmina

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

14. Kod pocztowy

15. MiejscowoĞü

16. Ulica - nr domu - nr lokalu

C. OBOWIĄZEK SKàADANIA DEKLARACJI
17. Przyczyny záoĪenia deklaracji ( zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat)
1) deklaracja skáadana do dnia 15 stycznia roku podatkowego

3) powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego

2) korekta deklaracji

4) wygaĞniĊcie obowiązku podatkowego

1)
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroĪenia nastĊpujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miĊdzy paĔstwami czáonkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opáat za uĪytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciĊĪarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogáoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską czáonkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogáoszenia tych aktów w Dzienniku UrzĊdowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne;

Wyszczególnienie
a.

D.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
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w zá/m2

b.

c.

Kwota podatku
zá, gr
d.
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18.

a. związanych z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej,
bez wzglĊdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków

19.

20.

22.

........................................, .........
23.

25.

........................................, .........
26.

....................................................................... m2

21.

b. pod jeziorami, zajĊtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych

....................................................................... ha

24.

c. pozostaáych, w tym zajĊtych na prowadzenie odpáatnej
statutowej dziaáalnoĞci poĪytku publicznego
przez organizacje poĪytku publicznego

........................................, .........

....................................................................... m2

D.2. POWIERZCHNIA UĩYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĉĝCI (*)
(*) Do powierzchni uĪytkowej budynku lub jego czĊĞci naleĪy zaliczyü powierzchniĊ mierzoną po wewnĊtrznej dáugoĞci Ğcian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych i szybów dĨwigowych. Za
kondygnacjĊ uwaĪa siĊ równieĪ garaĪe podziemne i poddasza uĪytkowe.
27.

28.

29.

a. mieszkalnych - ogóáem
w tym:
- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle od 1,40 do 2,20 m

........................................, .........

....................................................................... m2

2
27a. ................................................................ m

(zaliczyü 50% powierzchni )

- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle powyĪej 2,20 m

27b. ............................................................... m

2

30.

b. związanych z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej
oraz od czĊĞci budynków mieszkalnych zajĊtych na
prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej ogóáem

31.

32.

........................................, .........

....................................................................... m2

w tym:
- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle od 1,40 do 2,20m
(zaliczyü 50% powierzchni)

30a. ............................................................... m

2

- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle powyĪej 2,20m

30b. ............................................................... m

2

33.

c. zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym metreiaáem siewnym ogóáem

34.

........................................, .........

....................................................................... m2

w tym:
- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle od 1,40 do 2,20m
(zaliczyü 50% powierzchni)

33a. ............................................................... m

2

- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle powyĪej 2,20m

33b. ............................................................... m

2

36.

37.

d. zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej
w zakresie udzielania ĞwiadczeĔ zdrowotnych ogóáem

....................................................................... m2

w tym:
- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle od 1,40 do 2,20m
(zaliczyü 50% powierzchni)

36a. ............................................................... m

2

- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle powyĪej 2,20m

36b. ............................................................... m

2

38.

........................................, .........

39.

e. pozostaáych, w tym zajĊtych na prowadzenie odpáatnej
statutowej dziaáalnoĞci poĪytku publicznego przez organizacje
poĪytku publicznego ogóáem

35.

40.

41.

........................................, .........

....................................................................... m2

w tym:
- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle od 1,40 do 2,20m
(zaliczyü 50% powierzchni)

39a. ............................................................... m

2

- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle powyĪej 2,20m

39b. ............................................................... m

2

42.

43.

44.

f. budynki gospodarcze przeznaczone wyáącznie na
niezarobkowe cele bytowe gospod. domowego ogóáem
........................................, .........

..................................................................... m2

w tym:
- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle od 1,40 do 2,20m
(zaliczyü 50% powierzchni)

42a. ............................................................... m

2

- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle powyĪej 2,20m

42b. ............................................................... m

2

D.3. BUDOWLE I URZĄDZENIA BUDOWLANE
45.

g. wartoĞü okreĞlona na podstawie art. 4. ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
( po zaokrągleniu do peánych záotych)

46.

47.

%

....................................................................... zá

........................................, .........

48.

E.

KWOTA PODATKU DO ZAPàATY- naleĪy wpisaü kwotĊ podatku po zaokrągleniu do peánych

záotych
………………………………………….………zá

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
49. NaleĪy podaü : a) powierzchniĊ gruntu,

b) powierzchniĊ uĪytkową budynków,

c) wartoĞü budowli
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G. OĝWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY UPOWAĩNIONEJ DO PODPISYWANIA DEKLARACJI
50.
.

51

OĞwiadczam, Īe są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoĞci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoĞcią.
Podpisywanie deklaracji ( Rozdziaá 9a - ustawy Ordynacja podatkowa -tekst jedn. z 2005 r. w Dz.U. Nr 8, poz. 60 z póĨn. zm.)

Art. 80a. § 1. JeĪeli odrĊbne przepisy ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja moĪe byü podpisana takĪe przez peánomocnika podatnika, peánomocnika lub inkasenta.
§ 2. Peánomocnictwo (oryginaá) do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwoáaniu tego peánomocnictwa skáada siĊ organowi podatkowemu.
§ 3. JeĪeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisywania deklaracji przez wiĊcej niĪ jedną osobĊ, peánomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeĪeli udzieliáy go
wszystkie osoby.
§ 4. W kwestiach dotyczących peánomocnictwa do podpisywania deklaracji stosuje siĊ odpowiednio przepisy dotyczące peánomocnictwa w postĊpowaniu podatkowym.
Art. 80b. JeĪeli odrĊbne ustawy nie stanowią inaczej, podpisanie deklaracji przez peánomocnika zwalnia podatnika, páatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji.
52. Data wypeánienia (dzieĔ - miesiąc - rok)

53. ImiĊ i Nazwisko podatnika lub osoby upowaĪnionej

54. Podpis oraz pieczątka imienna i firmowa podatnika lub osoby
upowaĪnionej

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
55. Uwagi organu podatkowego

56. Identyfikator przyjmującego formularz deklaracji

57. Podpis przyjmującego formularz deklaracji

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - art. 24. i art. 29. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. w Dz.U. Nr

101, poz. 926 z póĨn. zm.).

Organ podatkowy, dziaáając jako administrator danych osobowych, informuje iĪ przetwarza je w celu zrealizowania uprawnienia wynikającego z ustawy O podatkach i opáatach lokalnych, ustawy O podatku rolnym i
ustawy O podatku leĞnym. Dane osobowe mogą byü równieĪ udostĊpniane w celach innych niĪ wáączenie do zbioru osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Mogą byü one
takĪe udostĊpniane jeszcze inym osobom i podmiotom, jeĪeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebĊ posiadania tych danych, a ich udostĊpnienie nie naruszy praw i wolnoĞci osób, których dane dotyczą.

POUCZENIE
W przypadku niewpáacenia w terminach okreĞlonych w art. 9. ustawy kwoty podatku (raty podatku) od nieruchomoĞci lub wpáacenia jej w niepeánej wysokoĞci niniejsza deklaracja, na
podstawie art. 3a. § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. O postĊpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2005 r. w Dz.U. Nr 229, poz. 1954 z póĨn. zm.), stanowiü bĊdzie
podstawĊ do wysáania tytuáu wykonawczego dla zobowiązaĔ powstaáych w sposób przewidziany w art. 21. § 1 pkt. 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity z 2005 r. w Dz.U. Nr 8, poz. 60 z póĨn. zm.).
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Zaáącznik Nr 2 do Uchwaáy Nr XIII/97/2007
Rady Miejskiej w Tczwie z dnia 25.10.2007 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Numer Polskiej Klasyfikacji DziaáalnoĞci (PKD)

...........................................................................................................

DR- 1

.............................................................................................................

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
na rok: ………....

Podstawa prawna: Art. 6a. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. O podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. w Dz. U. Nr 136, poz. 969 z póĨn. zm.).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spóáek, nieposiadających osobowoĞci prawnej, bĊdących wáaĞcicielami
Skáadający:
gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, uĪytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących wáasnoĞü Skarbu PaĔstwa lub
jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bĊdących wspóáwáaĞcicielami lub wspóáposiadaczami z osobami prawnymi, jednostkami
organizacyjnymi, w tym spóákami, nieposiadającymi osobowoĞci prawnej.
Termin skáadania:

Do dnia 15 stycznia kaĪdego roku podatkowego jak równieĪ w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoĞci mających wpáyw na powstanie bądĨ wygaĞniĊcie
obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeĔ mających wpáyw na wysokoĞü podatku.

A. MIEJSCE SKàADANIA DEKLARACJI :
3.

PREZYDENT MIASTA TCZEWA za poĞrednictwem WYDZIAàU BUDĩETU I PODATKÓW
PL. MARSZ. J. PIàSUDSKIEGO 1

83-100 TCZEW

tel. bezpoĞredni

058 / 77-59-335

B. DANE PODATNIKA ( niepotrzebne skreĞliü )
(*) - dotyczy podatnika niebĊdącego osobą fizyczną

(**) - dotyczy podatnika bĊdącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Podatnik (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat)
2) Osoba fizyczna

1) Osoba prawna

3) inny

5. Rodzaj wáasnoĞci, posiadania (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat)
1) wáaĞciciel

2) wspóáwáaĞciciel

3) uĪytkownik wieczysty

5) posiadacz/wspóáposiadacz samoistny

4) wspóáuĪytkownik wieczysty

6) posiadacz/wspóáposiadacz zaleĪny

6. Miejsce poáoĪenia przedmiotów opodatkowania - naleĪy podaü: ulicĊ, nr domu i lokalu, nr dziaáki gruntu itp.

7. Numer/y ksiĊgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów, nr umowy dzierĪawy, najmu

8. Nazwa peána - pieczątka z nazwą Firmy(*)

/

Nazwisko i imiĊ; data urodzenia; imiĊ ojca i imiĊ matki (**)

9. Identyfikator REGON (*)

/

Numer PESEL (**)

B.2. ADRES SIEDZIBY (*)

/

ADRES ZAMIESZKANIA (**)

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

14. Kod pocztowy

15. MiejscowoĞü

16. Ulica - nr domu - nr lokalu

13. Gmina

C. OBOWIĄZEK SKàADANIA DEKLARACJI
17. Przyczyny záoĪenia deklaracji (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat)
1) deklaracja skáadana do dnia 15 stycznia roku podatkowego

3) powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego

2) korekta deklaracji

4) wygaĞniĊcie obowiązku podatkowego
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
I
Rodzaje i klasy
uĪytków rolnych
wynikające z
ewidencji gruntów i
budynków
oraz przeliczniki
1
18.

Ogóáem
powierzchnia
gruntu w ha
fizycznych

2

Powierzchnia gruntu
niepodlegająca przeliczaniu
na ha przeliczeniowe

3

Liczba hektarów
Powierzchnia gruntu
podlegająca przeliczaniu przeliczeniowych
na ha przeliczeniowe

4

- 1,95

II

- 1,80

III a

- 1,65

III
III b

- 1,35

IV a

- 1,10

IV
IV b

- 0,80

V

- 0,35

VI

- 0,20

19.

Sady - S

I

- 1,95

II

- 1,80

III a

- 1,65

III

- 1,65

III b

- 1,35

IV a

- 1,10

IV

- 1,10

IV b

- 0,80

V

- 0,35

VI

- 0,20

20

.
UĪytki zielone
( áąki - à ;
pastwiska - Ps )

I

- 1,75

II

- 1,45

III a
III

- 1,25

III b
IV a
IV

- 0,75

IV b
V

- 0,20

VI

- 0,15

( wáącznie ze zwolnionymi )

OKRĉG PODATKOWY

Grunty orne - R

I
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5

Stawka za 1 ha
przeliczeniowy
lub fizyczny w
zá, gr

6

KWOTA PODATKU
zá,
gr

7
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Rodzaje i klasy
uĪytków rolnych
wynikające z
ewidencji gruntów i
budynków
oraz przeliczniki

Ogóáem
powierzchnia
gruntu w ha
fizycznych

1

Poz. 3229

— 14011 —

Powierzchnia gruntu
Liczba hektarów
Powierzchnia gruntu
niepodlegająca przeliczaniu na podlegająca przeliczaniu przeliczeniona ha przeliczeniowe
wych
ha przeliczeniowe

2

3

4

5

Stawka za 1 ha
przeliczeniowy
lub fizyczny w
zá, gr

KWOTA PODATKU
zá,
gr

7

6

21.

Grunty rolne
zabudowane np.
B-R, B-à, B-Ps
I

- 1,95

II

- 1,80

III a

- 1,65

III
III b

- 1,35

IV a

- 1,10

IV
IV b

- 0,80

V

- 0,35

VI

- 0,20

22.

Grunty pod
stawami
zarybionymi:
a) áososiem,
trocią, gáowacicą,
palią i pstrągiem
b) innymi
gatunkami ryb niĪ
wymien. w poz. a)
.

23
Grunty pod
stawami
niezarybionymi
24.

Rowy - W

D. Razem ze
zwolnionymi
(naleĪy podsumowaü
kaĪdą kolumnĊ)

25.

.……………..……………, …...

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH - naleĪy podaü rodzaj, klasĊ i powierzchniĊ gruntów zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego
tytuáu wystĊpuje zwolnienie

KWOTA PODATKU Z TYTUàU ZWOLNIENIA - RAZEM

26.

…..…...……..……………, …...

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
1. z tytuáu nabycia lub objĊcia w
zagospodarowanie gruntów
2. inwestycyjna
3. …
4. …

G. àĄCZNA KWOTA PODATKU
PODATEK DO ZAPàATY (D-E-F)

naleĪy wpisaü kwotĊ podatku po zaokrągleniu do peánych záotych
27.
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H. OĝWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY UPOWAĩNIONEJ DO PODPISYWANIA DEKLARACJI
28.
29.

OĞwiadczam, Īe są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoĞci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoĞcią.
Podpisywanie deklaracji ( Rozdziaá 9a - ustawy Ordynacja podatkowa - tekst jednolity z 2005 r. w Dz.U. Nr 8, poz. 60 z póĨn. zm.)

Art. 80a. § 1. JeĪeli odrĊbne przepisy ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja moĪe byü podpisana takĪe przez peánomocnika podatnika, peánomocnika lub inkasenta.
§ 2. Peánomocnictwo (oryginaá) do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwoáaniu tego peánomocnictwa skáada siĊ organowi podatkowemu.
§ 3. JeĪeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisywania deklaracji przez wiĊcej niĪ jedną osobĊ, peánomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeĪeli
udzieliáy go wszystkie osoby.
§ 4. W kwestiach dotyczących peánomocnicta do podpisywania deklaracji stosuje siĊ odpowiednio przepisy dotyczące peánomocnictwa w postĊpowaniu podatkowym.
Art. 80b. JeĪeli odrĊbne ustawy nie stanowią inaczej, podpisanie deklaracji przez peánomocnika zwalnia podatnika, páatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji.

30. Data wypeánienia (dzieĔ - miesiąc - rok)

31. ImiĊ i Nazwisko podatnika lub osoby upowaĪnionej

32. Podpis oraz pieczątka imienna i firmowa podatnika lub
osoby upowaĪnionej

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
33. Uwagi organu podatkowego

34. Identyfikator przyjmującego formularz deklaracji

35. Podpis przyjmującego formularz deklaracji

-

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH art. 24 i art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. w Dz.U. Nr 101, poz. 926 z póĨn. zm.).
Organ podatkowy, dziaáając jako administrator danych osobowych, informuje iĪ przetwarza je w celu zrealizowania uprawnienia wynikającego z ustawy O podatkach i opáatach lokalnych, ustawy O podatku
rolnym i ustawy O podatku leĞnym. Dane osobowe mogą byü równieĪ udostĊpniane w celach innych niĪ wáączenie do zbioru osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów
prawa. Mogą byü one takĪe udostĊpniane jeszcze inym osobom i podmiotom, jeĪeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebĊ posiadania tych danych, a ich udostĊpnienie nie naruszy praw i wolnoĞci osób,
któ h d
d t
POUCZENIE
W przypadku niewpáacenia w terminach okreĞlonych w art. 6a. ustawy kwoty podatku ( raty podatku) rolnego lub wpáacenia jej w niepeánej wysokoĞci
niniejsza deklaracja, na podstawie art. 3a. § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. O postĊpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2005 r. w
Dz.U. Nr 229, poz. 1954 z póĨn. zm.), stanowiü bĊdzie podstawĊ do wysáania tytuáu wykonawczego dla zobowiązaĔ powstaáych w sposób przewidziany w art.
21. § 1 pkt. 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. w Dz.U. Nr 8, poz. 60 z póĨn. zm.).

Strona 4

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 163

Poz. 3229

— 14013 —

Zaáącznik Nr 3 do Uchwaáy Nr XIII/97/2007
Rady Miejskiej w Tczwie z dnia 25.10.2007 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Numer Polskiej Klasyfikacji DziaáalnoĞci (PKD)

..............................................................................................................

...............................................................................................................

DL-1

DEKLARACJA NA PODATEK LEĝNY
na rok: ………………..

Podstawa prawna: Art. 6. ustawy z dnia 30 paĨdziernika 2002 r. O podatku leĞnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z póĨn. zm.)
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spóáek, nieposiadających osobowoĞci prawnej bĊdących wáaĞcicielami lasów,
Skáadający:
posiadaczami samoistnymi lasów, uĪytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących wáasnoĞü Skarbu PaĔstwa lub jednostki samorządu
terytorialnego oraz dla osób fizycznych bĊdących wspóáwáaĞcicielami lub wspóáposiadaczami z osobami prawnymi, bądĨ z innymi jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowoĞci prawnej lub z spóákami nieposiadającymi osobowoĞci prawnej.
Termin skáadania:

Do dnia 15 stycznia kaĪdego roku podatkowego jak równieĪ w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoĞci mających wpáyw na powstanie bądĨ wygaĞniĊcie
obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeĔ mających wpáyw na wysokoĞü podatku.

A. MIEJSCE SKàADANIA DEKLARACJI :
3.

PREZYDENT MIASTA TCZEWA za poĞrednictwem WYDZIAàU BUDĩETU I PODATKÓW
PL. MARSZ. J. PIàSUDSKIEGO 1

B. DANE SKàADAJĄCEGO DEKLARACJĉ

83-100 TCZEW

tel. bezpoĞredni 058 / 77-59-335

( niepotrzebne skreĞliü )

(*) - dotyczy podatnika niebĊdącego osobą fizyczną

(**) - dotyczy podatnika bĊdącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Podatnik (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat)
1) Osoba prawna

3) inny

2) Osoba fizyczna

5. Rodzaj wáasnoĞci, posiadania (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat)
1) wáaĞciciel

2) wspóáwáaĞciciel

5) posiadacz/wspóáposiadacz samoistny

3) uĪytkow. wiecz.

4) wspóáuĪytk. wieczysty

7) posiadacz/wspóáposiadacz zaleĪny

6. Miejsce poáozenia przedmiot,ów opodatkowania: ulica, nr domu, nr dziaáki

7. Numer/y ksiĊgi wieczystej lub zbioru(ów) dokumentów; nr umowy dzierĪawy, najmu

8. Nazwa peána lub pieczątka z nazwą Firmy (*)

/ Nazwisko i imiĊ; data urodzenia; imiĊ ojca i imiĊ matki (**)

9. Identyfikator REGON (*)

/Numer PESEL (**)

B.2. ADRES SIEDZIBY (*)

/ ADRES ZAMIESZKANIA (**)

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

14. Kod pocztowy

15. MiejscowoĞü

16. Ulica - nr domu - nr lokalu

13. Gmina

C. OBOWIĄZEK SKàADANIA DEKLARACJI
17. Przyczyny záoĪenia deklaracji ( zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat)
1) deklaracja skáadana do dnia 15 stycznia roku podatkowego

3) powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego

2) korekta deklaracji

4) wygaĞniĊcie obowiązku podatkowego

Strona 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 163

Poz. 3229

— 14014 —

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
D.1. Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha
fizycznych

Stawka
podatku
zá, gr

1

2

3

a. Lasy ochronne (stawka obniĪona o 50%)

……………………

………….

Podatek w zá,

gr

4

……………………….,………

b. Lasy wchodzące w skáad rezerwatów przyrody

……………………. …………..

i parków narodowych (stawka obniĪona o 50 %)
c. Lasy pozostaáe ( nie wymienione w poz. a i b )

KWOTA PODATKU DO ZAPàATY ( poz. a + b

……………………

……………………….,………

…………… ……………………….,………

+ c ) - po zaokrągleniu do peánych záotych

…..………………………..…zá

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
( naleĪy podaü powierzchniĊ lasu zwolnionego oraz przepis prawa z jakiego tytuáu wystĊpuje zwolnienie )

…….…………………….. zá

KWOTA ZWOLNIENIA

F. OĝWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY UPOWAĩNIONEJ DO PODPISYWANIA DEKLARACJ
18.

OĞwiadczam, Īe są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoĞci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoĞcią.

19.

Podpisywanie deklaracji ( Rozdziaá 9a - ustawy Ordynacja podatkowa - tekst jednolity z 2005 r. w Dz.U. Nr 8, poz. 60 z póĨn. zm.)

Art. 80a. § 1. JeĪeli odrĊbne przepisy ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja moĪe byü podpisana takĪe przez peánomocnika podatnika, peánomocnika lub inkasenta.
§ 2. Peánomocnictwo (oryginaá) do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwoáaniu tego peánomocnictwa skáada siĊ organowi podatkowemu.
§ 3. JeĪeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisywania deklaracji przez wiĊcej niĪ jedną osobĊ, peánomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeĪeli udzieliáy
go wszystkie osoby.
§ 4. W kwestiach dotyczacych peánomocnicta do podpisywania deklaracji stosuje siĊ odpowiednio przepisy dotyczące peánomocnictwa w postĊpowaniu podatkowym.
Art. 80b. JeĪeli odrĊbne ustawy nie stanowią inaczej, podpisanie deklaracji przez peánomocnika zwalnia podatnika, páatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji.
21. ImiĊ i Nazwisko podatnika lub osoby upowaĪnionej

20. Data wypeánienia (dzieĔ - miesiąc - rok)

22. Podpis oraz pieczątka imienna i firmowa podatnika lub
osoby upowaĪnionej

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
22. Uwagi organu podatkowego

23. Identyfikator przyjmującego formularz deklaracji

24. Podpis przyjmującego formularz deklaracji

-

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH art. 24. i art. 29. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. w Dz.U. Nr 101, poz. 926 z póĨn. zm.).
Organ podatkowy, dziaáając jako administrator danych osobowych, informuje iĪ przetwarza je w celu zrealizowania uprawnienia wynikającego z ustawy O podatkach i opáatach lokalnych, ustawy O podatku
rolnym i ustawy O podatku leĞnym. Dane osobowe mogą byü równieĪ udostĊpniane w celach innych niĪ wáączenie do zbioru osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
Mogą byü one takĪe udostĊpniane jeszcze inym osobom i podmiotom, jeĪeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebĊ posiadania tych danych, a ich udostĊpnienie nie naruszy praw i wolnoĞci osób, których
dane dotyczą.
POUCZENIE
W przypadku niewpáacenia w terminach okreĞlonych w art. 6. ustawy kwoty podatku ( raty podatku) leĞnego lub wpáacenia jej w niepeánej wysokoĞci niniejsza
deklaracja, na podstawie art. 3a. § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. O postĊpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2005 r. w Dz.U. Nr
229, poz. 1954 z póĨn. zm.), stanowiü bĊdzie podstawĊ do wysáania tytuáu wykonawczego dla zobowiązaĔ powstaáych w sposób przewidziany w art. 21. § 1 pkt.
1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. w Dz.U. Nr 8, poz. 60 z póĨn. zm.).
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Zaáącznik Nr 4 do Uchwaáy Nr XIII/97/2007
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.10.2007 r.

INFORMACJA O NIERUCHOMOĝCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
DOTYCZĄCA PODATKU OD NIERUCHOMOĝCI NA ROK 200 .......
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opáatach lokalnych 1 (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bĊdących wáaĞcicielami nieruchomoĞci lub obiektów budowlanych, posiadaczami
Skáadający:
samoistnymi nieruchomoĞci lub obiektów budowlanych, uĪytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomoĞci lub ich
czĊĞci albo ob
Termin skáadania:

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznoĞci mających wpáyw na powstanie albo wygaĞniĊcie obowiązku podatkowego w
zakresie podatku od nieruchomoĞci lub od dnia zmiany sposbu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania.

A. MIEJSCE SKàADANIA INFORMACJI
PREZYDENT MIASTA TCZEWA za poĞrednictwem WYDZIAàU BUDĩETU I PODATKÓW
PL. MARSZ. J. PIàSUDSKIEGO 1, 83 - 110 Tczew
[pawilon - pokoje: nr 3 (tel. 058/77-59-328), nr 5 (tel. 058-77-59-374), nr 8 (tel. 058/77-59-335)]

Nr karty
nieruchom.:

B. DANE SKàADAJĄCEGO INFORMACJĉ
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
A. Rodzaj wáasnoĞci, posiadania (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)
1. WáaĞciciel
4. UĪytkownik wieczysty
7. Nazwisko i imiona

2. WspóáwáaĞciciel(e)

3. Posiadacz / Wspóáposiadacz(e)

5. WspóáuĪytk. wieczysty

6. DzierĪawca / WspóádzierĪawca(y)
8. Data urodzenia (dzieĔ-miesiąc-rok)

9. ImiĊ ojca, imiĊ matki
11. Numer PESEL

10.REGON
12.Nr NIP

13. Nr EKD ( europejska klasyf.dziaá.gospod.)

B. Rodzaj wáasnoĞci, posiadania (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)
14. WáaĞciciel
17. UĪytkownik wieczysty
20. Nazwisko i imiona

15. WspóáwáaĞciciel(e)

16. Posiadacz / Wspóáposiadacz(e)

18. WspóáuĪytk. wieczysty

19. DzierĪawca / WspóádzierĪawca(y)
21. Data urodzenia (dzieĔ-miesiąc-rok)

22. ImiĊ ojca, imiĊ matki

24. Numer PESEL

23.REGON

25.Nr NIP

26. Nr EKD ( europejska klasyf.dziaá.gospod.)

B.2. ADRES ZAMELDOWANIA (na pobyt staáy)
27. Kraj

28. Województwo

29. Powiat

30. Gmina

31. Kod pocztowy

32. Poczta

33. MiejscowoĞü

34. Ulica i nr domu oraz nr lokalu

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI I NUMER TELEFONU:

35.

C. OKOLICZNOĝCI POWODUJĄCE KONIECZNOĝû ZàOĩENIA INFORMACJI
36. OkolicznoĞci ( zaznacz wáaĞciwą kratkĊ)
37. Informacja skáadana po raz pierwszy

38. Korekta uprzednio zloĪonej informacji

D. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podaü powierzchniĊ budynków, gruntów oraz wartoĞü budowli przedmiotów zwolnionych)

E. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
(podstawa art. 24 i 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Prezydent Miasta Tczewa informuje, Īe przetwarza dane osobowe w celu realizacji ustawy o podatkach i opáatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i o
podatku leĞnym. MoĪliwe jest równieĪ ich przekazywanie innym osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzy

1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroĪenia nastĊpujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów m
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F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
40.Karta

nieruchomoĞci Nr .................

41. Tczew,

ul. ....................................................................
poáoĪenie nieruchomoĞci

42. Nr

KW dla gruntu …….……………………....…. , nr KW dla lokalu ……………..………………….
43. Data nabycia lub zmiany na nieruchomoĞci ……………………...……………..……….………...…
F.1. POWIERZCHNIA UĩYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĉĝCI (*) w tym:
Wyszczególnienie przedmiotów opodatkowania

Podstawa opodatkowania
w m2

1. mieszkalnych
w tym: - kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle powyĪej 2,20 m

44. ...................................................

- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle od 1,41 do 2,20 m

45. ...................................................

- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle od 0,00 do 1,40 m

46.. ..................................................

2. mieszkalnych lub ich czĊĞci związanych z prowadzeniem dziaáaln. gospodarczej
w tym: - kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle powyĪej 2,20 m

47. ...................................................

- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle od 1,41 do 2,20 m

48. ...................................................

- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle od 0,00 do 1,40 m

49. ...................................................

3. innych niĪ mieszkalne związanych z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej
w tym: - kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle powyĪej 2,20 m
- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle od 1,41 do 2,20 m
(*) wáaĞciwe
zakreĞliü

- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle od 0,00 do 1,40 m
4. zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie udzielania ĞwiadczeĔ
zdrowotnych (*)
4a. zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiaáem siewnym (*)

50. ...................................................
51. ...................................................
52. ...................................................
dot. pkt 4.
dot. pkt 4a.

53. ...............

53a. ..............

- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle od 1,41 do 2,20 m

54. ...............

54a. ..............

- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle od 0,00 do 1,40 m

55. ...............

55a. ..............

w tym: - kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle powyĪej 2,20 m

5. gospodarczych przeznacz. wyáącznie na niezarobk. cele bytowe gosp. domow.
w tym: - kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle powyĪej 2,20 m

56. ...................................................

- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle od 1,41 do 2,20 m

57. ...................................................

- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle od 0,00 do 1,40 m

58. ...................................................

6. pozostaáych, w tym zajĊtych na prow.odpáatnej statutowej dziaáaln.poĪytku publicznego przez organizacje poĪytku publicznego
w tym: - kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle powyĪej 2,20 m

59. ...................................................

- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle od 1,41 do 2,20 m

60. ...................................................

- kondygnacji o wysokoĞci w Ğwietle od 0,00 do 1,40 m

61. ...................................................

F.2 BUDOWLE
1. budowle ( wartoĞü w zá, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

62. ...................................................

F.3. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. związanych z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej, bez wzglĊdu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2. pozostaáych, w tym zajĊtych na prowadzenie odpáatnej statutowej dziaáalnoĞci poĪytku
publicznego przez organizacje poĪytku publicznego
3. pod jeziorami, zajĊtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

63. ...................................................
64. ...................................................
65. ...................................................

G. OĝWIADCZENIE I PODPIS SKàADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKàADAJĄCEGO
OĞwiadczam, Īe podane przeze mnie / przez nas dane są zgodne z prawdą
67. Podpis(y) skáadającego(ych) / osoby reprezentującej skáadającego
66. Data wypeánienia (dzieĔ-miesiąc-rok)

H. ADNOTACJE I UWAGI ORGANU PODATKOWEGO
68.

INFORMACJE:
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opáatach lokalnych 1 (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uĪyte w ustawie
okreĞlenia oznaczają:
- budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach;
- budowla-obiekt budowalny w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie bĊdący budynkiem lub obiektem maáej architektury, a takĪe urządzenie
budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym , które zapewnia moĪliwoĞü uĪyt
- grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej-grunty, budynki i budowle bĊdące w posiadaniu przedsiĊbiorcy lub innego
podmiotu prowadzącego dziaáalnoĞü gospodarczą, chyba, Īe przedmiot opodatkowania nie moĪe byü wykorzysty
- powierzchnia uĪytkowa budynku lub jego czĊĞci-powierzchnia mierzona po wewnĊtrznej dáugoĞci Ğcian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiewm
powierzchni klatek schodowych oraz szybów dĨwigowych, za kondygnacjĊ uwaĪa siĊ równieĪ garaĪe podziemne, piwnice

Do wypeánionej informacji naleĪy doáączyü nastĊpujące dokumenty: ....................................................
...........................................................................................................................................................................
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Zaáącznik Nr 5 do Uchwaáy Nr XIII/97/2007
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.10.2007 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO NA ROK 200........
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
Skáadający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bĊdących wáaĞcicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, uĪytkownikami
wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu spoáecznym
rolników ora
Termin skáadania:

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznoĞci mających wpáyw na powstanie albo wygaĞniĊcie obowiązku podatkowego w zakresie
podatku rolnego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpáyw na wysokoĞü podatku rolnego.

A. MIEJSCE SKàADANIA INFORMACJI
PREZYDENT MIASTA TCZEWA za poĞrednictwem WYDZIAàU BUDĩETU I PODATKÓW
PL. MARSZ. J. PIàSUDSKIEGO 1, 83 - 110 TCZEW
[pawilon - pokoje: nr 3 (tel. 058/77-59-328), nr 5 (tel. 058-77-59-374), nr 8 (tel. 058/77-59-335)]

Nr karty
nieruchom.

B. DANE SKàADAJĄCEGO INFORMACJĉ
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
A. Rodzaj wáasnoĞci, posiadania (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)
1. WáaĞciciel
4. UĪytkownik wieczysty
7. Nazwisko i imiona

2. WspóáwáaĞciciel(e)

3. Posiadacz / Wspóáposiadacz(e)

5. WspóáuĪytk. wieczysty

6. DzierĪawca / WspóádzierĪawca(y)
8. Data urodzenia (dzieĔ-miesiąc-rok)

10.REGON

9. ImiĊ ojca, imiĊ matki
12.Nr NIP

11 Numer PESEL

13. Nr EKD ( europejska klasyf.dziaá.gospod.)

B. Rodzaj wáasnoĞci, posiadania (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)
14. WáaĞciciel
17. UĪytkownik wieczysty
20. Nazwisko i imiona

15. WspóáwáaĞciciel(e)

16. Posiadacz / Wspóáposiadacz(e)

18. WspóáuĪytk. wieczysty

19. DzierĪawca / WspóádzierĪawca(y)
21. Data urodzenia (dzieĔ-miesiąc-rok)

23.REGON

22. ImiĊ ojca, imiĊ matki

25.Nr NIP

24. Numer PESEL

26. Nr EKD ( europejska klasyf.dziaá.gospod.)

B.2. ADRES ZAMELDOWANIA (na pobyt staáy)
27. Kraj

28. Województwo

29. Powiat

30. Gmina

31. Kod pocztowy

32. Poczta

33. MiejscowoĞü

34. Ulica i nr domu oraz nr lokalu

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI I NUMER TELEFONU:
35.

C. OKOLICZNOĝCI POWODUJĄCE KONIECZNOĝû ZàOĩENIA INFORMACJI
36. OkolicznoĞci ( zaznacz wáaĞciwą kratkĊ)
37. Informacja skáadana po raz pierwszy

38. Korekta uprzednio zloĪonej informacji

D. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podaü powierzchniĊ budynków, gruntów oraz wartoĞü budowli przedmiotów zwolnionych)

E. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
(podstawa art. 24 i 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r.

Nr 101, poz. 926 ze zm.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, Īe przetwarza dane osobowe w celu realizacji ustawy o podatkach i opáatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i o
podatku leĞnym. MoĪliwe jest równieĪ ich przekazywanie innym osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzy
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F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (wáącznie zezwolnionymi)
Karta dziaáki/gospodarstwa Nr .................. 41. Tczew, ul. ..............................................................................

40.

poáoĪenie dziaáki /gospodarstwa

42. Nr KW …………………...….…………… …
Klasy uĪytków
Powierzchnia gruntu
wynikaj. z ewidencji
gruntów i budynków

43.

Data nabycia/ zmiany: ...........................................................

w hektarach fizycznych

Grunty orne
I
II
III a
III b
IV a
IV b
V
VI
VI z
Grunty rolne
zabudowane
I
II
III a
III
III b
IV a
IV
IV b
V
VI
VI z

wáasne

dzierĪawione

Sady
I
II
III a
III b
IV a
IV b
V
VI
VI z
UĪytki
zielone
I
II
III
IV
V
VI
VI z

Powierzchnia gruntu

w hektarach fizycznych
wáasne

dzierĪawione

Grunty pod stawami

Grunty zadrzewione i zakrzewione
poáoĪone na UR

I
II
III a
III b
IVa
IVb
V
VI
VI z
44.

Klasy uĪytków
wynikaj. z ewid.
gruntów i budyn.

a) zarybione áososiem, trocią,
gáowacicą, palią i pstrągiem
b) zarybione innymi gatunkami
ryb niĪ w poz. a
c) grunty pod stawami
niezarybionymi

Rowy

Razem

45. Powierzchnia

gruntu ogóáem

G. OĝWIADCZENIE I PODPIS SKàADAJĄCEGO(YCH)/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKàADAJĄCEGO
OĞwiadczam(y), Īe podane przeze mnie /przez nas dane są zgodne z prawdą
46. Data wypeánienia

47. Podpis(y) skáadającego(ych) / osoby reprezentującej skáadającego(ych)

H. ADNOTACJE I UWAGI ORGANU PODATKOWEGO
48.

Do wypeánionej informacji naleĪy doáączyü nastĊpujące dokumenty: .............................................................................

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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Zaáącznik Nr 6 do Uchwaáy Nr XIII/97/2007
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.10.2007 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEĝNEGO NA ROK 200........
Podstawa prawn Ustawa z dnia 30 paĨdziernika 2002 r. o podatku leĞnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)
Skáadający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bĊdących wáaĞcicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, uĪytkownikami
wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących wáasnoĞü Skarbu PaĔstwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin skáadaniaW terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznoĞci mających wpáyw na powstanie albo wygaĞniĊcie obowiązku podatkowego w zakresie
podatku leĞnego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpáyw na wysokoĞü podatku leĞnego.

A. MIEJSCE SKàADANIA INFORMACJI
PREZYDENT MIASTA TCZEWA za poĞrednictwem WYDZIAàU BUDĩETU I PODATKÓW
PL. MARSZ. J. PIàSUDSKIEGO 1,

83 - 110 Tczew

[pawilon - pokoje: nr 3 (tel. 058/77-59-328), nr 5 (tel. 058-77-59-374), nr 8 (tel. 058/77-59-335)]

B. DANE SKàADAJĄCEGO INFORMACJĉ
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Nr karty
nieruchom.

A. Rodzaj wáasnoĞci, posiadania (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)
1. WáaĞciciel
4. UĪytkownik wieczysty
7. Nazwisko i imiona

2. WspóáwáaĞciciel

3. Posiadacz / Wspóáposiadacz(e)

5. WspóáuĪytkownik wiecz.

6. DzierĪawca / WspóádzierĪawca(y)
8. Data urodzenia (dzieĔ-miesiąc-rok)

10. REGON

9. ImiĊ ojca, imiĊ matki

12. NIP

11. Numer PESEL

13. Nr EKD ( europejska klasyf.dziaá.gospod.)

B. Rodzaj wáasnoĞci, posiadania (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)
14. WáaĞciciel
17. UĪytkownik wieczysty
20. Nazwisko i imiona

15. WspóáwáaĞciciel

16. Posiadacz / Wspóáposiadacz(e)

18. WspóáuĪytkownik wiecz.

19. DzierĪawca / WspóádzierĪawca(y)
21. Data urodzenia (dzieĔ-miesiąc-rok)

22. ImiĊ ojca, imiĊ matki

23. REGON

24. Numer PESEL

25. NIP

26. Nr EKD ( europejska klasyf.dziaá.gospod.)

B.2. ADRES ZAMELDOWANIA (na pobyt staáy)
27. Kraj

28. Województwo

29. Powiat

30. Gmina

31. Kod pocztowy

32. Poczta

33. MiejscowoĞü

34. Ulica i nr domu oraz nr lokalu

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI I NUMER TELEFONU:
35.

C. OKOLICZNOĝCI POWODUJĄCE KONIECZNOĝû ZàOĩENIA INFORMACJI
36. OkolicznoĞci (zaznacz wáaĞciwą kratkĊ)
37. Informacja skáadana po raz pierwszy

38. Korekta uprzednio zloĪonej informacji

D. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
(podstawa art. 24 i 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Prezydent Miasta Tczewa informuje, Īe przetwarza dane osobowe w celu realizacji ustawy o podatkach i opáatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i o
podatku leĞnym. MoĪliwe jest równieĪ ich przekazywanie innym osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzy
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
39. Karta lasu Nr ................................. 40. Tczew ul. ...............................................................................................
poáoĪenie lasu

41. Nr KW ......................................................... 42. Data nabycia/ zmiany….................................................................

E.1. Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH
Wyszczególnienie

1

Powierzchnia w ha fizycznych
2

1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzące w skáad rezerwatów
przyrody i parków narodowych
3. Lasy pozostaáe
poz. 1 i 2)
Razem

(nie wymienione w

( poz. 1-3 )

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podaü powierzchniĊ lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytuáu wystĊpuje zwolnienie)
43.

G. OĝWIADCZENIE I PODPIS SKàADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKàADAJĄCEGO
OĞwiadczam(y), Īe podane przeze mnie / przez nas dane są zgodne z prawdą
44. Data wypeánienia

45. Podpis(y) skáadającego(ych)/osoby reprezentującej skáadającego

H. ADNOTACJE I UWAGI ORGANU PODATKOWEGO
46.

Do wypeánionej informacji naleĪy doáączyü nastĊpujące dokumenty: .........................................................................

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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3230
UCHWAŁA Nr XIII/98/2007
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie miasta Tczewa
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
(t.j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; zmiany
z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.
U. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;
Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181,
poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 5 ust. 1 i ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. w Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844;
zmiany z 2006 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz.
1635; Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26
lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M.P. z 2007 r. Nr
47, poz. 557) Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu
opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji FinansowoBudżetowej uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości
w następującej wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
– 0,70 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
– 0,34 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
– 0,58 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej
– 18,70 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew– 8,66 zł
nym od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od
1 m2 powierzchni użytkowej
– 3,75 zł
e) gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego od
1 m2 powierzchni użytkowej
– 4,50 zł
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni użytkowej
– 6,23 zł
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12.I.1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta.
§ 3
Traci moc uchwała Nr XLIX/445/2006 Rady Miejskiej w
Tczewie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie miasta Tczewa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr
120, poz. 2512).
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Podlega również opublikowaniu w
Biuletynie Informacyjnym PANORAMA MIASTA.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
Włodzimierz Mroczkowski

3231
UCHWAŁA Nr XIII 99/2007
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od
posiadania psów na terenie miasta Tczewa, terminu
płatności oraz sposobu jej poboru
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
(t.j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; zmiany
z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.
U. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;
Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128; art. 181,
poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 18a. ust.
1 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. w Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844; zmiany z 2006 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1601; Nr 225,
poz. 1635; Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847) Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii
Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo-Budżetowej uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w
wysokości 30,00 zł od każdego posiadanego psa.
§ 2
1. Opłata od posiadania psów jest płatna z góry, bez
wezwania do dnia 30 kwietnia roku podatkowego, a w
przypadku nabycia psa po tym terminie, w ciągu 14 dni

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 163

Poz. 3231, 3232, 3133

— 14022 —

od daty nabycia.
2. Podatnik obowiązany jest złożyć organowi
podatkowemu oświadczenie w ciągu 14 dni od dnia
wystąpienia okoliczności uzasadniających wygaśnięcie
obowiązku podatkowego w zakresie opłaty od
posiadania psów.
3. Opłatę można wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w
Tczewie lub na jego rachunek bankowy.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta.
§ 3
Traci moc uchwała Nr XII/96/2003 Rady Miejskiej w
Tczewie z dnia 18 września 2003 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od posiadania psów w mieście
Tczew (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 114, poz. 2041).

§ 1
Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,75 zł.
§ 2
1. Opłatę miejscową płaci się w kasie urzędu lub u
inkasenta.
2. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych
do jej poboru wyznacza się kierowników ośrodków
wypoczynkowych, osoby prowadzące działalność
agroturystyczną oraz sołtysów miejscowości w których
dokonuje się poboru tej opłaty.
3. ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości
7% pobranych opłat.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w
Studzienicach.

§ 4

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Podlega również opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym PANORAMA MIASTA.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Aleksander Siluta

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
Włodzimierz Mroczkowski
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Uchwała Nr X/84/2007
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej na rok
2008 oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z
2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1769, z
2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.
Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U.
Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974) oraz art. 17 i 19 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. - Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 143 poz.
1031, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz.
1775, Nr 249 poz. 1828 i Nr 251 poz. 1847) oraz pkt 4 b
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 47 poz. 557)
i rozporządzenia Nr 53/95 Wojewody Słupskiego z dnia
8 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie Nr 4/91
Wojewody Słupskiego z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie
wykazu miejscowości w województwie słupskim w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa
Słupskiego Nr 124) uchwala się co następuje:
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UCHWAŁA Nr X/85/2007
Rady Gminy Studzienice
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220,
Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr
153, poz. 1271 i Dz. U. Nr 214, poz. 1806), Dz. U. Nr 80
poz. 717z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz.
1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. Nr 172
poz. 1441 i Dz. U. Nr 175 poz. 1457 z 2005 r. z 2006 r.
Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz 2007 r. Dz.
U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974), art. 10 i art.
12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych(t.j. – Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844
i Nr 143 poz. 1031, Dz. U. Nr 220 poz. 1601, Nr 225, poz.
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,poz. 1828), pkt 3 lit. a-g,
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych M.P. Nr 47, poz. 557)
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października
2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (M.P. Nr 76. poz. 813),
Rada Gminy Studzienice
uchwala, co następuje:
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§ 1
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 560,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie
- 807,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12,0 ton
- 1.267,00 zł
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton określa
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
3. Od
ciągników
siodłowych
lub
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
- 1.577,00 zł
4. Od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masy całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton określa
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
5. Od przyczep lub 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
- 690,00 zł

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 określa załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały
7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszy niż 30 miejsc
- 840,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1.404,00 zł
§ 2
Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1,3,5 i 7 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się o 10%.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Studzienice.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Aleksander Siluta

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X/85/07
Rady Gminy Studzienice
z dnia 30 października 2007 r.
Stawki roczne podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton
Dopuszczalna masa
całkowita w tonach
nie mniej
niż

mniej niż

Stawka podatku w zł
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

dwie osie
12
13
14
15

13
14
15

1.718,00
1.718,00
1.718,00
1.718,00

1.718,00
1.718,00
1.718,00
1.718,00

trzy osie
12
17
21
25

17
21
25

1.718,00
1.718,00
1.718,00
1.718,00

1.718,00
1.718,00
1.718,00
1.718,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 163

Poz. 3233

— 14024 —

2
cztery osie
12
27
29
31

27
29
31

1.718,00
1.718,00
1.816,00
1.816,00

1.718,00
1.816,00
2.573,00
2.573,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/85/07
Rady Gminy Studzienice
z dnia 30 października 2007 r.
Stawki roczne 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

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa ( w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w zł
oś jezdna z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inny system zawieszenia
osi jezdnych

dwie osie
12

18

1.718,00

1.718,00

18
25
31

25
31

1.718,00
1.718,00
1.718,00

1.718,00
1.718,00
1.996,00

trzy osie
12
40

40

1.718,00
2.297,00

1.893,00
2.580,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/85/07
Rady Gminy Studzienice
z dnia 30 października 2007 r.
Stawki roczne od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd
silnikowy w tonach

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w zł
oś jezdna z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne

inny system
zawieszenia osi
jezdnych
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jedna oś
12
18
25

18
25

807,00
807,00
807,00

807,00
807,00
807,00

807,00
807,00
952,00
1.264,00

807,00
952,00
1.419,00
1.866,00

807,00
1.035,00

1.035,00
1.407,00

dwie osie
12
28
33
38

28
33
38

trzy osie
12
38

38
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UCHWAŁA Nr X/86/2007
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2008 rok oraz zwolnień z tego
podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym – (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z
2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z
2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.
Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz.
U. Nr 48 poz. 327 i 138 poz. 974)raz art. 5 i art. 7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. – Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 143 poz.
1031, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz.
1775, Nr 249 poz. 1828 i Nr 251 poz. 1847) oraz pkt 1 i 2
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych w 2008 r. (M.P. Nr 47 poz. 557) uchwala
się, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. Od 1 m2 powierzchni użytkowej:
a) budynków mieszkalnych lub ich części.........0,50 zł
b) budynków lub ich części związanych z działalnością
gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem
budynków lub części przydzielonych na potrzeby
bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz
od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.......... 18,00 zł
c) budynków lub ich części zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.................... 8,86 zł
d) budynków letniskowych............................... 6,37 zł
e) budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń medycznych............................................................ 3,84 zł
f) pozostałych budynków.................................4,00 zł
2. Od gruntów:
a) związanych z działalnością gospodarczą inną niż
rolnicza lub leśna – od 1 m2 powierzchni......0,70 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 hektara powierzchni................................................................. 3,74 zł
c) letniskowych – od 1 m2 powierzchni.............0,35 zł
d) pozostałych – od 1 m2 powierzchni............. 0,15 zł
3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza
lub leśna.............................................2% ich wartości
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi
w gospodarstwach rolnych służące prowadzeniu
działalności rolniczej, nie będące drogami publicznymi,
2. budynki i grunty wykorzystywane na działalność
ratownictwa gaśniczego.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 r.
po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Aleksander Siluta
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wych w podatku rolnym.

UCHWAŁA Nr X/90/2007
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/195/2005 Rady
Gminy w Studzienicach z dnia 8 grudnia 2005 r. w
sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji
na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie
podatku od nieruchomości, załącznika danych o nieruchomościach i załącznika danych o zwolnieniach
podatkowych w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. – Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84 z Nr 200 poz. 1680, z 2003 r. Nr
110 poz. 1039, Nr 203 poz. 1966, Nr 96 poz. 874, Nr 188
poz. 1840, M.P. Nr 51 poz. 804, z 2004 r. Nr 92 poz. 880
i poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291) oraz art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) uchwala
się, co następuje:
§1
W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXI/195/2005 w
sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie
podatku od nieruchomości, załącznika danych o nieruchomościach i załącznika danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości(Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego z 2005 r. Nr 137poz. 3160)
wprowadza się następującą zmianę: Część F otrzymuje
brzmienie: „ŁĄCZNA KWOTA PODATKU, kwota podatku
(po zaokrągleniu do pełnych złotych)”

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. – z 2006 r. Dz. U. Nr 136
poz. 969, Dz. U. Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr
249 poz. 1775 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 109 poz. 747)oraz
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z
2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.
717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,
Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327 i 138 poz. 974)
uchwala się, co następuje:
§1
W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXI/196/2005 w
sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, informacji w sprawie podatku rolnego, załącznika danych o nieruchomościach rolnych i załącznika
danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku
rolnym (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
z 2005 r. Nr 137 poz. 3161) wprowadza się następującą
zmianę: Część F otrzymuje brzmienie: „ŁĄCZNA KWOTA
PODATKU, kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych
złotych)”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Aleksander Siluta

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Aleksander Siluta
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UCHWAŁA Nr X/91/2007
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/196/2005 Rady
Gminy w Studzienicach z dnia 8 grudnia 2005 w
sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na
podatek rolny, informacji w sprawie podatku rolnego, załącznika danych o nieruchomościach rolnych i
załącznika danych o zwolnieniach i ulgach podatko-
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UCHWAŁA Nr X/92/2007
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/197/2005 Rady
Gminy w Studzienicach z dnia 8 grudnia 2005 w
sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na
podatek leśny, informacji w sprawie podatku leśnego, załącznika danych o nieruchomościach leśnych
i załącznika danych o zwolnieniach podatkowych w
podatku leśnym.
Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682,
Nr 216 poz. 1826 i z 2005 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
Nr 143 poz. 1199, Nr 179 poz. 1484, z 2006 r. Dz. U. Nr
245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825)oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.
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1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr
167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.
1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337,
z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327 i 138 poz. 974) uchwala
się, co następuje:

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 r.
po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

§1
W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXI/197/2005
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na
podatek leśny, informacji w sprawie podatku leśnego,
załącznika danych o nieruchomościach leśnych i załącznika danych o zwolnieniach podatkowych w podatku
leśnym (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
z 2005 r. Nr 137 poz. 3162) wprowadza się następującą
zmianę: Część F otrzymuje brzmienie: „ŁĄCZNA KWOTA
PODATKU, kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych
złotych)”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Aleksander Siluta

3238
UCHWAŁA Nr X/98/2007
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu
naliczenia podatku rolnego na 2008 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r.- Dz. U. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806, z 2003 r. Nr 70 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004
r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.
Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U.
Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974), art. 6 ust. 3 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. – z 2006 r.
Dz. U. Nr 136 poz. 969, Dz. U. Nr 191 poz. 1412, Nr 245
poz. 1775, Nr 249 poz. 1775 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 109
poz. 747) uchwala się, co następuje:
§1
obniża się średnią cenę skupu żyta 58,29 zł/q za okres
pierwszych trzech kwartałów 2007 r. ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
17 października 2007 r. (M.P. Nr 77, poz. 831) do wysokości 45,oo zł za 1 q.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

Przewodniczący
Rady Gminy
Aleksander Siluta

3239
UCHWAŁA Nr 56/IX/2007
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej
oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z
art. 19, pkt 1, lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) oraz pkt 4 lit.a Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych (MP Nr 47 poz. 557) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§1
Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej pobieraną
od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej za prowadzenie
sprzedaży zarówno na wyznaczonych targowiskach jak i
za prowadzenie sprzedaży na pozostałym terenie gminy
(w tym handlu obwoźnego), w wysokości 28 zł.
§2
Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa
poprzez inkasenta będącego osobą fizyczną.
§3
Na inkasenta do poboru opłaty targowej powołuje się
Pana Andrzeja Zielke.
§4
Inkasentowi ustala się wynagrodzenie w wysokości
30% brutto od pobranej opłaty targowej.
§5
Dowód uiszczenia dziennej opłaty targowej winien być
wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości
prawnej, dokonujących sprzedaży zgodnie z § 1 uchwały.
§6
Traci moc uchwała Nr 56/VII/2003 Rady Gminy Trąbki
Wielkie z dnia 12.12.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej oraz uregulowania niektórych
innych spraw związanych z jej poborem.
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§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki
Wielkie.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Trąbki Wielkie
Józef Sroka

Gminy Trąbki Wielkie.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki
Wielkie.
§8
Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Trąbki Wielkie
Józef Sroka

3240
UCHWAŁA Nr 57/IX/2007
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od
posiadania psów, zasad ustalania terminów płatności
oraz sposobu jej poboru
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14,
pkt 1,2,3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn.
zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit.f Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP
Nr 47 poz. 557) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w
wysokości 20 zł od każdego psa.
§2
Rejestrację psów oraz obliczanie i pobór opłaty od ich
posiadania w drodze inkasa prowadzą sołtysi.
§3
Z tytułu poboru opłaty od posiadania psa przyznaje się
inkasentowi wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20%
pobranej przez inkasenta opłaty od posiadania psów.
§4
Terminem płatności dla inkasenta jest pięć dni następujących po ostatnim dniu, w którym uchwałą Rady Gminy
powinna nastąpić wpłata opłaty.
§5
Opłata, o której mowa w § 1 płatny jest z góry, bez
wezwania do dnia 15 marca, a przypadku nabycia psa po
tym terminie, w ciągu 14 dni od daty nabycia, u sołtysa
danego sołectwa, na poczcie lub na rachunek Urzędu
Gminy Trąbki Wielkie.
§6
Traci moc uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr 61/
X/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie

3241
UCHWAŁA Nr Vk/XIV/133/2007
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm.: z 2006 r. Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.
1828, Nr 251, poz. 1847) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych w 2008 r. (M.P. Nr 47, poz. 557) Rada Miasta
Wejherowa uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości
obowiązujące na terenie miasta Wejherowa:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,71 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha
powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,35 zł od 1 m2 powierzchni,
d) od pozostałych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura
lub renta – 0,17 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
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a) mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m powierzchni użytkowej,
b) mieszkalnych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub
renta – 0,29 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 19,01 zł. od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 8,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 powołanej wyżej
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§2
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała Nr Vk/I/12/2006 Rady Miasta Wejherowa z dnia
27 listopada 2006 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 130, poz. 2681).
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
i po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński

3242
UCHWAŁA Nr Vk/XIV/134/2007
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 30 października 2007 r.

poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 55,00 zł rocznie od każdego psa.
§2
1. Opłatę wpłaca się z góry bez wezwania do dnia 31
marca każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w
Wejherowie.
2. W przypadku gdy nabyto w posiadanie psa po dniu
31 marca danego roku, to wówczas wpłaca się opłatę
w ciągu jednego miesiąca od daty nabycia psa, jeżeli
opłaty od niego za dany rok nie wpłacił poprzedni
posiadacz.
3. Opłatę wpłaca się w połowie wysokości obowiązującej
za dany rok od psa nabytego po 30 czerwca danego
roku, jeżeli opłaty od tego psa za dany rok nie wpłacił
poprzedni posiadacz.
§3
Rejestr właścicieli psów z terenu miasta Wejherowa
prowadzi Urząd Miejski w Wejherowie.
§4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała Nr IVk/XXXV/399/2005 Rady Miasta Wejherowa
z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na terenie miasta Wejherowa (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2005 r. Nr 135, poz. 3007).
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
i po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński

3243
UCHWAŁA Nr Vk/XIV/135/2007
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. Z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974), art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.:
Dz. U. Z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm.: z 2006 r. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. Z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, zm.: z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 163

Poz. 3243, 3244

— 14030 —

251, poz. 1847) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w
2008 r. (M.P. Nr 47, poz. 557) Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie miasta
Wejherowa:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, - 610,00 zł
- od pozostałych samochodów
- 650,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, - 1.030,00 zł
- od pozostałych samochodów
- 1.100,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, - 1.280,00 zł
- od pozostałych samochodów
- 1.300,00 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne
- 2.510,00 zł
- z pozostałym zawieszeniem
- 2.550,00 zł
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, z tym że:
- od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO
IV,
- 1.430,00 zł
- od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych
- 1.480,00 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne - 1920,00 zł
- z pozostałym zawieszeniem - 1.990,00 zł
b) powyżej 36 ton
- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.930,00 zł
- z pozostałym zawieszeniem
- 2.570,00 zł
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
- 1.320,00 zł
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:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie

- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.500,00 zł
- z pozostałym zawieszeniem
- 1520,00 zł
b) powyżej 36 ton
- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.900,00 zł
- z pozostałym zawieszeniem
- 1.950,00 zł
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc:
- od autobusu spełniającego normy ekologiczne
EURO II, EURO III, EURO IV
- 1.480,00 zł
- od pozostałych autobusów
- 1.520,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
- od autobusu spełniającego normy ekologiczne
EURO II, EURO III, EURO IV
- 1.900,00 zł
- od pozostałych autobusów
- 1.930,00 zł
§2
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała Nr IVk/XXXV/400/2005 Rady Miasta Wejherowa
z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.
Urz. Województwa Pomorskiego z 2005 r. Nr 135, poz.
3008).
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
i po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński

3244
UCHWAŁA Nr Vk/XIV/137/2007
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek
opłaty targowej oraz uregulowania poboru opłaty na
targowiskach miejskich
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r.oku Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2008 r. (M.P. z dnia 3 sierpnia 2007
r. Nr 47 poz. 557) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co
następuje:
§1
1. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty
targowej na targowisku miejskim przy ul. Rzeźnickiej w
Wejherowie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
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2. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej
na targowisku miejskim przy ul. Budowlanych w
Wejherowie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§2
1. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób
fizycznych i osób prawnych dokonujących sprzedaży
na targowisku. Pobrane kwoty opłaty targowej w całości
wpłacane są na rachunek budżetu Miasta.
2. Pobór opłaty targowej powierza się Zakładowi Usług
Komunalnych w Wejherowie jako inkasentowi, za
co przysługuje mu wynagrodzenie prowizyjne w
wysokości:
- 70% opłaty pobranej na targowisku miejskim przy ul.
Budowlanych w Wejherowie;
- 30% opłaty pobranej na targowisku miejskim przy ul.
Rzeźnickiej w Wejherowie.
3. Wypłata wynagrodzenia prowizyjnego następuje
po przedłożeniu przez inkasenta odpowiedniego
rachunku.
§3
W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą do
poboru opłaty targowej stosuje się właściwe przepisy, a
zwłaszcza ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Wejherowa.
§5
Wraz z wejściem w życie niniejszej uchwały tracą moc
następujące uchwały:
- Nr IVk/XIV/161/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia
8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości
dziennych stawek opłaty targowej oraz uregulowania
poboru opłaty na targowiskach miejskich;
- Nr IVk/XXXV/410/2005 Rady Miasta Wejherowa
z dnia 29 listopada 2005 r. o zmianie uchwały w
sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej
oraz uregulowania poboru opłat na targowiskach
miejskich;
- Nr Vk/VII/78/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24
kwietnia 2007 r. o zmianie uchwały nr IVk/XIV/161/
2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 grudnia 2003
r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek
opłaty targowej oraz uregulowania poboru opłaty na
targowiskach miejskich zmienionej uchwałą nr IVk/
XXXV/410/2005 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29
listopada 2005 r.
§6
1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń na
targowiskach miejskich.
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński

Poz. 3244
Załącznik nr 1
do uchwały Nr Vk/XIV/137/2007
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 30 października 2007 r.

STAWKI OPŁATY TARGOWEJ
NA TARGOWISKU MIEJSKIM PRZY UL. RZEŹNICKIEJ W WEJHEROWIE
1. Przy sprzedaży detalicznej z samochodu do 3,5 ton
— artykuły spożywcze, warzywa, owoce
20,50 zł
— artykuły przemysłowe
23,00 zł
Za wystawienie stołu dodatkowa opłata – pkt 6
2. Przy sprzedaży ze straganu - (własność ZUK w
Wejherowie)
— artykuły spożywcze, warzywa, owoce
14,00 zł
— artykuły przemysłowe
22,00 zł
3. Drobna sprzedaż koszykowa
— jaja, drób, masło, kwiaty z ogródka przydomowego,
jagody, grzyby itp. (od osoby)
2,00 zł
4. Przy sprzedaży kwiatów i stroików od osoby 13,50 zł
5. Sprzedaż z namiotu do 3m2
20,50 zł
— za każdy dodatkowy m2
8,00 zł
6. Zajęcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony
do sprzedaży za 1 m2
8,00 zł
Załącznik nr 2
do uchwały Nr Vk/XIV/137/2007
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 30 października 2007 r.
STAWKI OPŁATY TARGOWEJ
NA TARGOWISKU MIEJSKIM PRZY UL. BUDOWLANYCH W WEJHEROWIE
1. Od każdej wystawionej na sprzedaż sztuki:
— konie, bydło, jałowizna
5,00 zł
— trzoda chlewna, owce, kozy
4,00 zł
2. Przy sprzedaży detalicznej i hurtowej (od pojazdu) z:
— samochodu ciężarowego powyżej 1 tony
oraz ciągnika z przyczepą
24,00 zł
— samochodu dostawczego do 1 tony oraz
wozu konnego
16,00 zł
— samochodu osobowego
14,50 zł
3. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki,
wiadra itp. od osób fizycznych sprzedających
np.: sery, masło, jaja, drób, warzywa, jagody,
grzyby, kwiaty itd..
1,50 zł
4. Przy sprzedaży giełdowej:
— z samochodów ciężarowych, osobowych,
dostawczych, ciągników, przyczep, pozostałych
pojazdów i maszyn rolniczych
14,50 zł
5. Zajęcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony
do sprzedaży za 1 m2 powierzchni.
4,00 zł
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3245
UCHWAŁA Nr Vk/XIV/138/2007
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek
opłaty targowej oraz uregulowania poboru opłaty na
targowisku „CENTRUM” w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 243
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2008 r. (M.P. z dnia 3 sierpnia 2007
r. Nr 47 poz. 557) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co
następuje:
§1
Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej na targowisku „CENTRUM” przy ul. Sobieskiego 243
w Wejherowie, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§2
1. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób
fizycznych i osób prawnych dokonujących sprzedaży
na Targowisku.
2. Pobrane kwoty opłaty targowej w całości wpłacane są
na rachunek budżetu Miasta.
3. Pobór opłaty targowej powierza się właścicielowi
Targowiska jako inkasentowi, za co przysługuje mu
wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 30% pobranej
opłaty. Wypłata wynagrodzenia prowizyjnego następuje
po przedłożeniu przez inkasenta odpowiedniego
rachunku.
§3
W zakresie nieuregulowanym uchwałą stosuje się do
poboru opłaty targowej odpowiednie przepisy, a zwłaszcza powołanej wyżej ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
§4
Wykonywanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Wejherowa.
§5
Traci moc uchwała Rady Miasta Wejherowa Nr IVk/
XIV/162/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz
uregulowania poboru opłaty na targowisku „CENTRUM”
w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 243 (publikacja w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z
2003 r. Nr 158 poz. 3091).
§6
1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2. Uchwała ponadto podlega ogłoszeniu na tablicy

ogłoszeń na Targowisku ”CENTRUM”.
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński
Załącznik
do uchwały Nr Vk/XIV/138/2007
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 30 października 2007 r.
STAWKI OPŁATY TARGOWEJ
NA TARGOWISKU „CENTRUM” PRZY UL. SOBIESKIEGO 243 W WEJHEROWIE
1. Przy sprzedaży detalicznej z samochodu do 3,5 ton:
— artykuły spożywcze, warzywa i owoce
20,50 zł
— artykuły przemysłowe
23,00 zł
2. Przy sprzedaży ze stołu i straganu – (własność
Targowiska):
— artykuły spożywcze, warzywa i owoce
14,00 zł
— artykuły przemysłowe
22,50 zł
3. Drobna sprzedaż koszykowa (jajka, drób, kwiaty
z własnego ogródka, jagody, grzyby itp. (od osoby) 2,50 zł
4. Sprzedaż kwiatów i stroików (od osoby)
13,50 zł
5. Sprzedaż z namiotu do 3m2
20,50 zł
— za każdy dodatkowy 1m2
8,00 zł
6. Zajęcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony
do sprzedaży – (za 1m2)
8,00 zł

3246
UCHWAŁA Nr Vk/XIV/139/2007
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie poboru i wysokości opłaty targowej za handel okrężny na terenie Miasta Wejherowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007
r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M.P. z dnia 3 sierpnia
2007 r. Nr 47 poz. 557) Rada Miasta Wejherowa uchwala,
co następuje:
§1
1. Określa się wysokość dziennej opłaty targowej od osób
fizycznych i osób prawnych dokonujących sprzedaży
w handlu okrężnym na terenie Miasta Wejherowa,
z wyłączeniem targowisk miejskich i targowiska
„Centrum”, zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
2. Osobom, które dokonują sprzedaży na terenie
bezpośrednio przylegającym do prowadzonej przez
siebie placówki handlowej przysługuje 80% zniżka
stawki opłaty targowej ustalonej w ust. 1.
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§2
1. Opłatę targową za handel okrężny na gruntach
komunalnych pobierają inkasenci Zakładu Usług
Komunalnych w Wejherowie. Na gruntach będących
w użytkowaniu wieczystym lub w użytkowaniu
opłatę pobierają użytkownicy gruntu, a na gruntach
prywatnych właściciele gruntu. Pobrane kwoty opłaty
targowej w całości wpłacane są na rachunek budżetu
Miasta.
2. Za pobór opłaty inkasentom przysługuje wynagrodzenie
prowizyjne w wysokości 30% pobranej opłaty targowej.
Powierzenie poboru opłaty targowej inkasentom
(osobom fizycznym) realizowane jest w formie
umowy.
Po rozliczeniu inkasenta oblicza się i wypłaca należne
mu wynagrodzenie prowizyjne.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Wejherowa.
§4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała Nr IVk/XIV/163/2003 Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie poboru i wysokości
opłaty targowej za handel okrężny na terenie Miasta Wejherowa (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2003 r. Nr 158 poz. 3092).
§5
Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński
Załącznik
do uchwały Nr Vk/XIV/139/2007
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 30 października 2007 r.
STAWKI DZIENNEJ OPŁATY TARGOWEJ POBIERANEJ ZA HANDEL OKRĘŻNY NA ULICACH, PLACACH
I GRUNTACH KOMUNALNYCH MIASTA WEJHEROWA, NA GRUNTACH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU
WIECZYSTYM LUB UŻYTKOWANIU I NA GRUNTACH
PRYWATNYCH
1. Przy sprzedaży detalicznej z samochodu do 3,5 ton:
— artykuły spożywcze, warzywa, owoce
24,00 zł
— artykuły przemysłowe
29,00 zł
Za wystawienie stołu dodatkowa opłata – pkt 4
2. Drobna sprzedaż koszykowa – jajka, drób, masło, sery,
jagody,
grzyby, kwiaty z ogródka przydomowego itp. (od
osoby)
3,00 zł
3. Przy sprzedaży kwiatów i stroików (od osoby) 17,50 zł
4. Zajęcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony
do sprzedaży (za 1m2)
11,50 zł

5. Sprzedaż lodów:
- z samochodu
- z wózka, skrzynki itp.

22,00 zł
11,50 zł

3247
UCHWAŁA Nr XII/107/2007
Rady Gminy Tczew
z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr
136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr
249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747) po uzyskaniu
opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Rada
Gminy Tczew uchwala, co następuje:
§1
Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P.
Nr 77, poz. 831) z kwoty 58,29 zł za 1 q do kwoty 50,00
zł za 1 q, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Jonaczyk

3248
UCHWAŁA Nr XII/108/2007
Rady Gminy Tczew
z dnia 7 listopada 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zwolnień w
podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z
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2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847) po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i
Rozwoju Gospodarczego, Rada Gminy Tczew uchwala,
co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXVI/545/2005 Rady Gminy Tczew
z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zwolnień
w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr
139, poz. 3270 z 2005 r.) wprowadza się następujące
zmiany:
1) uchyla się pkt 3 w § 1;
2) uchyla się § 2, § 3 i § 4;
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Jonaczyk

3249
UCHWAŁA Nr XII/109/2007
Rady Gminy Tczew
z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od
nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847) po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i
Rozwoju Gospodarczego, Rada Gminy Tczew uchwala,
co następuje:

z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budynków lub ich części związanych
- 1,00 zł
z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bezpośrednio związanych z procesem poboru
i uzdatniania wody od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
- 8,86 zł
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym,
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) od budynków lub ich części
- 3,84 zł
zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
6) od pozostałych budynków lub ich części,
- 5,50 zł
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
7) od budowli
- 2%
ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
8) od budowli służących do odprowadzania
- 0,5%
i oczyszczania ścieków
ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
9) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności - 0,65 zł
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni,
b) pod budynkami i budowlami związanymi - 0,10 zł
z prowadzeniem działalności gospodarczej
służącymi do odprowadzania i oczyszczania
ścieków oraz bezpośrednio związanych z procesem
poboru i uzdatniania wody od 1 m2 powierzchni,
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne - 3,74 zł
retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie - 0,22 zł
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacji pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni.
§2
Traci moc uchwała Rady Gminy Tczew XLVI/643/06
z dnia z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia
wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

§1

§3

1. Określa się na terenie gminy Tczew wysokość stawek
podatku od nieruchomości:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,59 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) od budynków lub ich części związanych - 17,50 zł

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Jonaczyk
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3250
UCHWAŁA Nr XII/110/2007
Rady Gminy Tczew
z dnia 07 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych w gminie Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142; poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.
1568 i z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.
1203; Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz.
1441; Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006
r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635;
Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1828; Nr 251, poz. 1847.)
po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rada Gminy Tczew uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 440,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
610,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
770,00 zł,
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o
dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton
— o liczbie osi – dwie
940,00 zł,
— o liczbie osi – trzy
870,00 zł,
— o liczbie osi – cztery i więcej
840,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, mniejszej niż 26 ton
— o liczbie osi – dwie
970,00 zł,
— o liczbie osi – trzy
1.410,00 zł,
— o liczbie osi – cztery i więcej
1.310,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 26 ton
— o liczbie osi – dwie
1.000,00 zł,
— o liczbie osi – trzy
1.420,00 zł,
— o liczbie osi – cztery i więcej
1.750,00 zł,
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton
— o liczbie osi – dwie
1.410,00 zł,
— o liczbie osi – trzy
1.080,00 zł,
— o liczbie osi – cztery i więcej
1.010,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, mniejszej niż 26 ton
— o liczbie osi – dwie
1.410,00 zł,
— o liczbie osi – trzy
1.740,00 zł,
— o liczbie osi – cztery i więcej
1.530,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 26 ton
— o liczbie osi – dwie
1.380,00 zł,
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— o liczbie osi – trzy
1.780,00 zł,
— o liczbie osi – cztery i więcej
2.500,00 zł,
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
770,00 zł,
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
980,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
1.200,00 zł,
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
— o liczbie osi – dwie
1.310,00 zł,
— o liczbie osi – trzy
1.320,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej lub równej
36ton
— o liczbie osi – dwie
1.520,00 zł,
— o liczbie osi – trzy
1.320,00 zł,
c) wyższej niż 36 ton
— o liczbie osi – dwie
1.640,00 zł,
— o liczbie osi – trzy
1.840,00 zł,
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
— o liczbie osi – dwie
1.300,00 zł,
— o liczbie osi – trzy
1.840,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej lub równej
36ton
— o liczbie osi – dwie
1.980,00 zł,
— o liczbie osi – trzy
1.850,00 zł,
c) wyższej niż 36 ton
— o liczbie osi – dwie
1.980,00 zł,
— o liczbie osi – trzy
2.550,00 zł,
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton
440,00 zł,
8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznego lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18
ton:
— o liczbie osi – jedna
770,00 zł,
— o liczbie osi – dwie
690,00 zł,
— o liczbie osi – trzy
720,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej lub równej
36ton
— o liczbie osi – jedna
870,00 zł,
— o liczbie osi – dwie
970,00 zł,
— o liczbie osi – trzy
1.020,00 zł,
c) wyższej niż 36 ton
— o liczbie osi – jedna
910,00 zł,
— o liczbie osi – dwie
1.220,00 zł,
— o liczbie osi – trzy
1.200,00 zł,
9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia
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osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18
ton:
— o liczbie osi – jedna
870,00 zł,
— o liczbie osi – dwie
850,00 zł,
— o liczbie osi – trzy
1.020,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej lub równej
36ton
— o liczbie osi – jedna
980,00 zł,
— o liczbie osi – dwie
1.370,00 zł,
— o liczbie osi – trzy
1.000,00 zł,
c) wyższej niż 36 ton
— o liczbie osi – jedna
1.000,00 zł,
— o liczbie osi – dwie
1.740,00 zł,
— o liczbie osi – trzy
1.360,00 zł,
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc
725,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.620,00 zł,
§2
Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed rokiem 2000 r. stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 490,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
650,00 zł,
820,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
820,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1.030,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
1.250,00 zł,
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton
490,00 zł,
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc
770,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.690,00 zł,
§3
Traci moc uchwała Nr II/11/2006 Rady Gminy Tczew z
dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych w Gminie
Tczew.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Jonaczyk
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3251
UCHWAŁA Nr XIV/90/2007
Rady Miasta Ustka
z dnia 8 listopada 2007 r.
w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok.
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974),
- art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844; ze
zmianami: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; M. P.
z 2006 r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758; Dz. U. z
2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775),
- obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca
2007 r. w sprawie wysokości górnych stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008
r. (M.P. Nr 47, poz. 557). Rada Miasta Ustka, uchwala,
co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,53 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej
17,40 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
8,30 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2
powierzchni użytkowej
3,10 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni użytkowej
5,95 zł
f) od budowli 2%
ich wartości
2. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
0,64 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od ha powierzchni 3,48 zł
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c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni
0,27 zł

Nr 143, poz. 1199; M. P. z 2006 r. Nr 72, poz. 721, Nr
75, poz. 758; Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
Nr 245, poz. 1775), Rada Miasta Ustka, uchwala, co
następuje:

§2

§1

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i
budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane
z bezpieczeństwem miasta.

Wprowadza się opłatę od posiadania psów na obszarze
Gminy Miasto Ustka od osób fizycznych posiadających
psy.

§3

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.

Opłata od posiadania psów wynosi rocznie 33 zł od
pierwszego psa i od każdego następnego 22 zł.

§4

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2008 r.

Opłata od posiadania psów płatna jest z góry bez
wezwania w terminie do 31 marca lub w ciągu 14 dni od
wejścia w posiadanie psa.

Przewodniczący Rady
Miasta Ustka
Adam Brzóska
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.
WEL 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WEL 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3252
UCHWAŁA Nr XIV/91/2007
Rady Miasta Ustka
z dnia 8 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości rocznej stawki opłaty
od posiadania psów, zwolnień oraz zasad ustalania,
poboru i terminu płatności opłaty od posiadania
psów.
Na podstawie
- art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974),
- art. 18a ust 1, art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.:
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; ze zm.: Dz. U. z 2005

§4
1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w
drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty od posiadania psów
zobowiązanych do jego poboru wyznacza się osoby
zarządzające substancjami mieszkaniowymi (właściwe
dla miejsca zamieszkania posiadacza psa), a Straż
Miejską dla pozostałych posiadaczy psów.
3. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 11%
zainkasowanej kwoty.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§6
Traci moc uchwała Nr II/10/2006 Rady Miasta Ustka z
dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania
psów na 2007 rok.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2008 r.
Przewodniczący Rady
Miasta Ustka
Adam Brzóska

1 „Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.
Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2. dyrektywy 1999/62/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 20.07.1999 r.)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.”
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3253
UCHWAŁA Nr XIV/92/2007
Rady Miasta Ustka
z dnia 8 listopada 2007 r.
w sprawie opłaty uzdrowiskowej na 2008 rok.
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974),
- art. 17 ust. 1a, art. 19 pkt 1 lit. d, pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; ze zm. Dz. U. z 2005 r.
Nr 143, poz. 1199; M. P. z 2006 r, Nr 72, poz. 721, Nr
75, poz. 758; Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
Nr 245, poz. 1775),
- art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 167, poz. 1399; ze zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr
133, poz. 921),
- uchwały Nr 210 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r.
w sprawie uznania miasta Ustki za uzdrowisko (M.P. Nr
38, poz. 333),
- obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych w 2008 r. (M. P.
Nr 47, poz. 557). Rada Miasta Ustka, uchwala, co
następuje:
§1
Ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej za każdy dzień
pobytu w wysokości:
1) Dzieci do lat 15 oraz osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności
0,80 zł,
2) pozostali
1,60 zł.
§2
1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze
inkasa.
2. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 11%
zainkasowanej kwoty.
§3
Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiązanych
do jej poboru wyznacza się osoby fizyczne, prawne lub
jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej,
kierujące hotelami, motelami, pensjonatami, domami
wczasowymi, sanatoryjnymi, uzdrowiskowymi, wycieczkowymi, schroniskami, kempingami, polami biwakowymi,
kwaterami prywatnymi oraz innymi obiektami, w których
przebywają czasowo osoby podlegające opłacie.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2008 r.
Przewodniczący Rady
Adam Brzóska
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.
WEL 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WEL 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3254
UCHWAŁA Nr XIV/93/2007
Rady Miasta Ustka
z dnia 8 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558 i Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Dz. U. z 2006
r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337),
- art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z
2006 Nr 121, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2005, Nr 143, poz.
1199; M.P. z 2006 r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758,
Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775),
Rada Miasta Ustka, uchwala co następuje:
§1
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach:
1) przy ulicy Krótkiej oraz Placu Wolności - 3 zł dziennie
od każdego punktu handlowego,
2) za sprzedaż obnośną - 20 zł dziennie od każdego
punktu handlowego,
3) za sprzedaż prowadzoną na gruntach stanowiących
własność Gminy Miasto Ustka nieprzeznaczonych do
korzystania na cele handlowe – 250 zł dziennie od
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1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.
2. Do poboru opłaty targowej na targowisku przy ul.
Krótkiej wyznacza się Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Ustce.
3. Do poboru opłaty targowej na pozostałych targowiskach
wyznacza się strażników Straży Miejskiej w Ustce
oraz osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta Ustka w
charakterze inkasenta.
4. Inkasentom za pobór opłaty targowej ustala się
wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanej
sumy.
5. Zainkasowaną opłatę targową należy wpłacać w kasie
Urzędu Miasta w terminie 7 dni po upływie okresu
rozliczeniowego.

samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974),
- art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844; ze zm.: Dz. U. z 2005 Nr 143, poz. 1199; M. P. z
2006 r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758; Dz. U. z 2006
r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz.
1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775),
- obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca
2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008 r.
(M. P. Nr 47, poz. 557). Rada Miasta Ustka, uchwala,
co następuje:

§3

§1

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Ustka.

Ustala się następujące stawki podatku od środków
transportowych:
1. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt
1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności
od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
410 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
610 zł.
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
720 zł.
2. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w
zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
bez względu na liczbę osi i rodzaj zawieszenia:
a) od 12 ton do mniej niż 15 ton
820 zł.
b) od 15 ton do mniej niż 18 ton
1 330 zł.
c) od 18 ton do mniej niż 25 ton
1 630 zł.
d) od 25 ton do mniej niż 29 ton
1 740 zł.
e) od 29 ton i powyżej
2 350 zł
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
bez względu na liczbę osi i rodzaj zawieszenia:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
610 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
820 zł.
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton
920 zł.
d) od 12 ton do mniej niż 40 ton
1 840 zł.
e) od 40 ton i powyżej
2 350 zł.
4. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego):
a) od 7 ton do mniej niż 12 ton
870 zł.
b) od 12 ton do mniej niż 38 ton
1 330 zł.
c) od 38 ton i powyżej
1 740 zł.
5. autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
1 230 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1 430 zł.

każdego punktu handlowego,
4) w pozostałych miejscach, w tym również sprzedaż w
tymczasowych obiektach budowlanych - 30 zł dziennie
od każdego punktu handlowego.
§2

§4
Tracą moc:
- uchwała Nr XXIII/205/2004 Rady Miejskiej w Ustce z
dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości
stawek opłaty targowej,
- uchwała Nr XXXIII/274/2005 Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIII/205/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26
sierpnia 2004 r. w sprawie określenia stawek opłaty
targowej,
- uchwała Nr XXXIV/285/2005 Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIII/205/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26
sierpnia 2004 r. w sprawie określenia stawek opłaty
targowej.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2008 r.
Przewodniczący Rady
Miasta Ustka
Adam Brzóska

3255
UCHWAŁA Nr XIV/94/2007
Rady Miasta Ustka
z dnia 8 listopada 2007 r.
w sprawie określenia rocznych stawek podatku od
środków transportowych na 2008 r.
Na podstawie
- art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

§2
W przypadkach zastosowania w pojazdach wymienio-
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nych w § 1 pkt 1, pkt 3 litera a, b, c, pkt 4 litera a i pkt 5
katalizatorów lub paliwa gazowego stosuje się zniżkę w
wysokości 20%.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Ustka.

od jednostek cumujących przy nabrzeżach ogólnodostępnych w porcie morskim Ustka
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o porcie lub przystani
morskiej, rozumie się przez to akweny i grunty oraz
nierozerwalnie związaną z nimi infrastrukturę portową,
a także ich części znajdujące się w granicach portu lub
przystani morskiej Ustka.

§4

§2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2008 r.

1. Ustala się taryfę opłaty przystaniowej w porcie morskim
Ustka 0,01 EUR x 1 BRT w wymiarze dobowym, z
zastrzeżeniem § 3
2. Podstawą do ustalenia wysokości opłaty portowej jest
odpowiednio aktualne międzynarodowe świadectwo
pomiarowe statku albo świadectwo pomiarowe
określające pojemność brutto (GT) statku, przyjmując
do obliczeń 1 BRT= 1 GT.
3. Wartość złotowa opłaty przystaniowej wyrażonej w
EUR, obliczona jest na podstawie kursu określonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163 z późn. zm.)

§3

Przewodniczący Rady
Miasta Ustka
Adam Brzóska
1 „Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.
Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2. dyrektywy 1999/62/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 20.07.1999 r.)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.”

3256
UCHWAŁA Nr XIV/95/2007
Rady Miasta Ustka
z dnia 8 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty przystaniowej
i pasażerskiej od jednostek cumujących przy nabrzeżach ogólnodostępnych w porcie morskim Ustka w
roku 2008.
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.
1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974),
- art. 8 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz ust. 4a w związku z art. 25
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach
i przystaniach morskich (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 110
poz. 967; ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1361,
Nr 200, poz. 1683; Dz. U. z 2004 r. Nr 169, poz. 1766,
Nr 281, poz. 2782) Rada Miasta Ustka, uchwala, co
następuje:
§1
1. Przedmiotem regulacji niniejszej uchwały jest ustalenie
wysokości stawek opłat przystaniowej i pasażerskiej

§3
1. Ustala się taryfę opłat pasażerskich w formie
comiesięcznej opłaty wynoszącej 10 EUR razy
maksymalna ilość pasażerów dopuszczona do
przewozu w certyfikacie bezpieczeństwa jednostki.
2. Opłaty pasażerskie pobierane są od dnia 1 czerwca do
dnia 15 września.
3. Dla statków żeglugi portowej i śródlądowej za wejście
na statek lub zejście na ląd nie pobiera się opłaty
pasażerskiej
4. Wartość złotowa opłaty pasażerskiej wyrażonej w
EUR, obliczona jest na podstawie kursu określonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163 z późn. zm.).
§4
Zwyżki i zniżki opłat przysługują:
1. Od statków wykreślonych z rejestru lub nie
eksploatowanych, ale zajmujących miejsce w
porcie przez pierwsze 6 miesięcy pobiera się opłatę
przystaniową podwyższoną o 50%, a po upływie tego
terminu podwyższoną o 200% w stosunku do stawek
podstawowych.
2. Statki bez własnego napędu oraz barki, pontony, krypy,
szalupy, dźwigi pływające ponoszą opłaty portowe
w wysokości 50% obowiązujących stawek opłat
przystaniowych.
3. Statki sportowe i rekreacyjne zostają zwolnione z
wnoszenia opłat przystaniowych.
§5
1. Opłaty przystaniowe dla jednostek stale zarejestrowane
w Porcie Morskim Ustka pobierane są rocznie do 30
września.
Opłaty płatne są w kasie Urzędu Miasta Ustka przy
ul. Ks. kard. St.Wyszyńskiego 3. Jednostkom stale
zarejestrowanym w Porcie Morskim Ustka będą
wystawiane faktury opłat portowych za każdy okres
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rozliczeniowy
2. Opłaty dobowe pobiera się za każdą rozpoczętą dobę.
Doba w rozumieniu niniejszej taryfy obejmuje okres
24 godzin od momentu każdorazowego zawinięcia do
portu.
3. Przed wyjściem statku z portu kierownik jednostki
zobowiązany jest przedstawić na wezwanie- Kapitanowi
Portu lub Straży Miejskiej w Ustce dowód uregulowania
opłat.
4. Zgłoszenie statku dla którego Port Morski w Ustce jest
portem macierzystym przez właściciela lub armatora
w celu dokonania wymiaru opłat przystaniowych
następuje w Urzędzie Miasta Ustka przy ul. Ks. kard.
St. Wyszyńskiego 3 najpóźniej do dnia 31 grudnia
poprzedniego roku. Nie zgłoszenie statku przez
właściciela lub armatora powoduje naliczenie opłaty
rocznej z urzędu.
5. Taryfy opłat zawierają ceny netto.
6. W przypadku, gdy czynność podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT, opłatę nalicza się z uwzględnieniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Ustki.

§1
1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2007 r.oku określoną w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17
października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.
P. Nr 77, poz. 831) obniża się z kwoty 58,29 złotych za
1q do kwoty 32 złote za 1q.
2. Obniżona cena skupu żyta stanowić będzie podstawę
do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Ustka.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia
2008 r.
Przewodniczący Rady
Waldemar Gąsiorski

§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia
2008 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ustka.
Przewodniczący Rady
Miasta Ustka
Adam Brzóska

3257
UCHWAŁA Nr XI/106/2007
Rady Gminy Ustka
z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
na obszarze gminy na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.
U. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153
poz. 1271, Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.
1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,
Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.
U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z
2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr
136, poz. 969 ze zm. Dz. U z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,
Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr
249, poz. 1825, Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 747) Rada
Gminy Ustka uchwala, co następuje:

3258
UCHWAŁA Nr XI/107/07
Rady Gminy Ustka
z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w
Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej
poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr
214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568,; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974),
art. 17, art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 143,
poz. 1199, Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, i Nr 251,
poz. 1847), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26
lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 47, poz.
557), § 1 Rozporządzenia Nr 4/91 Wojewody Słupskiego
z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie wykazu miejscowości
w województwie słupskim, w których pobiera się opłatę
miejscową (Dz. Urz. Województwa Słupskiego Nr 12, poz.
63), § 1 Rozporządzenia Nr 53/95 Wojewody Słupskiego
z dnia 8 września 1995 r. zmieniające Rozporządzenie
Nr 4/91 Wojewody Słupskiego z dnia 9 lipca 1991 r. w
sprawie wykazu miejscowości w województwie słupskim,
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w którym pobiera się opłatę miejscową, (Dz. Urz. Województwa Słupskiego Nr 29, poz. 124, Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 19 lipca 2005 r. Nr 70, poz. 1327,
Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 8 września
2005 r. Nr 85 poz. 1723), załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 43/99 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 1999 r.
w sprawie ustalenia wykazów aktów prawa miejscowego
obowiązujących w województwie pomorskim (Dz. Urz.
Województwa Pomorskiego Nr 22, poz. 70) Rada Gminy
Ustka uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej w miejscowościach:
Dębina, Orzechowo, Poddąbie, Przewłoka, Rowy,
Wodnica.
§2
Opłatę pobiera się od osób określonych w art. 17 ust.
1, a nie pobiera się od osób określonych w art. 17 ust. 2
cytowanej wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Zwalania się od opłaty dzieci w wieku do 7 (siedmiu) lat.
§3
Ustala się stawkę opłaty miejscowej za każdy dzień
pobytu w wysokości:
1) w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień:
a) dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat
0,70 zł.
b) dla pozostałych osób
1,60 zł.
2) w pozostałych miesiącach:
a) dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat
0,50 zł.
b) dla pozostałych osób
1,40 zł.
§4
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze
inkasa.
2. *
3. Inkasenci opłaty winni dokonywać rozliczeń wpływów
do budżetu gminy w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, którego rozliczenie
dotyczy.
4. Wprowadza się wynagrodzenie dla inkasentów w
wysokości 11% pobranych opłat, płatne w terminie 14
dni po przedstawieniu rozliczenia.
§5
Traci moc Uchwała Rady Gminy Ustka Nr II/11/2006 z
dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty
miejscowej w Gminie Ustka,terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Ustka.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2008 r.
Przewodniczący Rady
Waldemar Gąsiorski
* Stwierdzono nieważność zapisu § 4 pkt 2 Uchwałą Nr 294/2007
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21
listopada 2007 r.

3259
UCHWAŁA Nr XI/108/07
Rady Gminy Ustka
z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162
i poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz.
1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974), art.
15, 16 i 19 pkt 1lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199;
Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr
245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847)
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca
2007 r.oku w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 47, poz.
557). Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:
§1
1. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie mających osobowości prawnej, dokonujących
sprzedaży na terenie Gminy Ustka.
2. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których
prowadzony jest handel, w szczególności:
z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep,
pojazdów samochodowych a także sprzedaż
zwierząt, środków transportowych i części do środków
transportowych.
Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana
w budynkach lub częściach budynków z wyjątkiem
targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów,
aukcji i wystaw.
3. Ustala się następujące miejsca na terenie Gminy Ustka
przeznaczone do handlu obwoźnego i obnośnego:
a) do sprzedaży obnośnej prac przez malarzy, rzeźbiarzy oraz twórców rękodzieła ludowego – wyznaczony
teren przy ul. Plażowej w Rowach
b) inne miejsca, w których prowadzony jest handel w
sposób określony w art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pod warunkiem, że nie koliduje z ruchem pieszym i jezdnym a tym samym nie
stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia handlujących
i kupujących.
4. Zabrania się prowadzenia handlu na ulicach i
chodnikach.
5. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności
przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie
z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone
przez zarządzającego targowiskiem.
§2
1. Ustala się następujące stawki dzienne opłaty
targowej:
1) za sprzedaż ze stołu, namiotu, stojaków, itp. 20 zł.
2) za sprzedaż z przyczep gastronomicznych, konte-
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nerów, i innych lokalizacji tymczasowych
25 zł.
3) za sprzedaż prac przez malarzy, rzeźbiarzy oraz
twórców rękodzieła ludowego
wolne od opłaty
2. Należności z tytułu opłaty targowej będą egzekwowane
w trybie egzekucji administracyjnej.
§3
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się osoby
fizyczne i prawne, które są użytkownikami wieczystymi,
właścicielami bądź samoistnymi posiadaczami
nieruchomości, na których prowadzony jest handel
oraz sołtysów.
3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie za inkaso w
wysokości 11% pobranych opłat.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Ustka.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady
Waldemar Gąsiorski

3260
UCHWAŁA Nr XI/109/2007
Rady Gminy Ustka
z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie podatku od nieruchomości oraz zwolnień
od tego podatku na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162 i poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr
116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz.
974), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199;
Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr
245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847)
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca
2007 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 47, poz. 557).
Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
0,63 zł
od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
3,52 zł
od 1 ha powierzchni
c) pod budynkami gospodarczymi z wyjątkiem garaży,
wykorzystywanych do prowadzenia gospodarstwa
domowego podatnika dla wyłącznych jego podstawowych potrzeb, nie związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej
0,14 zł
d) pozostałych; w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
0,27 zł
od 1 m2 powierzchni
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych
0,52 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) gospodarczych z wyjątkiem garaży, wykorzystywanych do prowadzenia gospodarstwa domowego podatnika dla wyłącznych jego podstawowych
potrzeb, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
1,50 zł
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
17,70 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
8,40 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 1,79 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
f) pozostałych: w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
5,78 zł
— od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) Od budowli
2% ich wartości
§2
1. Zwalnia się od podatku nieruchomości:
1) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na biblioteki, świetlice i kluby wiejskie,
2) budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte
na cele związane z działalnością w zakresie ochrony
przeciwpożarowej,
3) budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane na prowadzenie statutowej działalności
w zakresie:
a) zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków
b) świadczenie pomocy społecznej
c) rozwoju i upowszechniania działalności kulturalnej
oraz kultury fizycznej i sportu.
2. Zwolnienia nie dotyczą tych nieruchomości lub
ich części w których prowadzona jest działalność
gospodarcza.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.
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§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2008 r.
Przewodniczący Rady
Waldemar Gąsiorski

3261
UCHWAŁA Nr XI/110/07
Rady Gminy Ustka
z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie określenia rocznych stawek podatku od
środków transportowych na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162
i poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175
poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz.
1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974),
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
ze zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; Dz. U. z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie
wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i
opłatach lokalnych (M. P. Nr 47, poz. 557). Rada Gminy
Ustka uchwala, co następuje:
§1
Ustala się następujące stawki podatku od środków
transportowych:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt
1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności
od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 409,00 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
613,00 zł.
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
716,00 zł.
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w
zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
bez względu na liczbę osi i rodzaju zawieszenia:
a) od 12 ton do mniej niż 15 ton
818,00 zł.
b) od 15 ton do mniej niż 18 ton
1.329,00 zł.
1.636,00 zł.
c) od 18 ton do mniej niż 25 ton
d) od 25 ton do mniej niż 29 ton
1.739,00 zł.
e) od 29 ton i powyżej
2.352,00 zł.
3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
bez względu na liczbę osi i rodzaj zawieszenia:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
613,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
818,00 zł.
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton
920,00 zł.
d) od 12 ton do mniej niż 40 ton
1.841,00 zł.
e) od 40 ton i powyżej
2.352,00 zł.
4) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego):
a) od 7 ton do mniej niż 12 ton
869,00 zł.
b) od 12 ton do mniej niż 38 ton
1.329,00 zł.
c) od 38 ton i powyżej
1.739,00 zł.
5) autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 30 miejsc
1.227,00 zł.
b) powyżej 30 miejsc
1.432,00 zł.
W przypadkach zastosowania w pojazdach wymienionych
w pkt 1, pkt 3 litera a, b, c, pkt 4 litera a i pkt 5 katalizatorów lub paliwa gazowego stosuje się zniżkę w wysokości
20%.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Ustka.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady
Waldemar Gąsiorski

3262
UCHWAŁA Nr XI/84/2007
Rady Gminy Lipusz
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatków i
opłat lokalnych w Gminie Lipusz na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym/jedn.tekst w Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.) , w związku
z art. 5, art. 10, art. 12 ust. 4, art. 15, art. 17, art. 18a i
art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884 wraz
z późn.zmianami/oraz obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w
2008 r. (MP Nr 47, poz. 557) i obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 10 października 2007 w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących w
2008 r. (MP Nr 76, poz. 813). Rada Gminy Lipusz uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
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darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2
powierzchni
- 0,64 zł.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni
- 3,74 zł.
- 0,18 zł.
c) pozostałych od 1 m2 powierzchni
d) w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
- 0,35 zł.
- 0,35 zł.
e) letniskowych od 1 m2 powierzchni
f) drogi od 1 m2 powierzchni
- 0,01 zł.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 0,57 zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 17,50 zł.
- związanych z działalnością gospodarczą w
branży handlowej poza miejscowością Lipusz
do 40 m2 powierzchni użytkowej
- 8,75 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
- 3,84 zł.
e) znajdujących się na działkach letniskowych
- 6,37 zł.
f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 3,63 zł.
g) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,63 zł.
3) od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§2
Podatnicy zobowiązani są uiścić podatek od nieruchomości w wysokości podanej w otrzymanym nakazie
płatniczym lub w decyzji w sprawie wymiaru podatku od
nieruchomości na konto Urzędu Gminy Lipusz lub u inkasentów z wyjątkiem podatników podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, którzy
mają obowiązek wpłacania podatku od nieruchomości
wyłącznie na konto Urzędu Gminy Lipusz.
§3
1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od
środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, 640,00 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie, 790,00 zł.
c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12 ton
910,00 zł.
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku

wynoszą, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- stawki jak w załączniku nr 1 do uchwały
3) od ciągnika siodłowego i balastowego 1.210,00 zł.
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton,
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, wynoszą jak w
załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, - stawki jak w
załączniku nr 2 do uchwały
5) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego,
480,00 zł.
6) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, – stawki jak w
załączniku nr 3 do uchwały
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc,
660,00 zł.
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc.
1.100,00 zł.
2. Nie wprowadza się innych zwolnień poza wymienionymi
w art. 12 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§4
1. Określa się wysokość stawek opłaty od posiadania
psów:
— za każdego posiadanego psa rocznie
- 30,00 zł.
przy czym:
1) opłatę uiszcza się bez wezwania – w terminie do 31
marca każdego roku, za rok podatkowy z góry.
2) gdy właściciel nabył psa w ciągu roku, obowiązek
zapłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym właściciel
nabył psa
3) gdy właściciel pozbędzie się psa w ciągu roku,
zwrotu opłaty dokonuje się proporcjonalnie do liczby
miesięcy, w których istniał obowiązek.
4) opłata powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie
albo wygaśnięcie obowiązku opłaty od posiadania
psów
5) nie wprowadza się innych zwolnień, poza wymienionymi a art. 18a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
§5
1. Określa się wysokość stawek dziennych opłaty targowej,
pobieranej od osób dokonujących sprzedaży
na targowisku
1) od sprzedających z pojazdu samochodowego, ciągnika, przyczepy lub wozu konnego
- 11,00 zł.
a) od sprzedających produkty rolne /zboże,
ziemniaki/
- 7,00 zł.
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2) od sprzedających z kiosku, straganu lub namiotu
- 3,85 zł.
za 1 m2 powierzchni
3) od sprzedaży z lady, ławy, stołu za każdy metr bieżący
- 6,00 zł.
4) od sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, skrzyni
- 6,00 zł.
itp. za m2 powierzchni
5) od sprzedających zwierzęta:
a) koni, krów - od sztuki
- 2,20 zł.
b) trzody chlewnej – od wszystkich sztuk - 2,20 zł.
c) owiec – od wszystkich sztuk
- 1,70 zł.
d) od innych zwierząt gospodarskich lub domowych/
drób/- od wszystkich sztuk
- 1,10 zł.
2. Opłaty targowej nie pobiera się od osób wymienionych
w art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§6
Określa się stawki dzienne opłaty miejscowej – pobieranej od osób fizycznych przebywających we wsi Lipusz
i Gostomko, okresowo od dnia 1 czerwca do 30 września
każdego roku w celach turystycznych, wypoczynkowych
szkoleniowych w wysokości - od osoby
- 1,75 zł.

Obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej powstaje
z chwilą przybycia na teren wsi Lipusz i Gostomko, w
zamiarze pozostania co najmniej przez 1 dobę.
Opłatę uiszcza się bez wezwania.
§7
1. Wskaźnik wysokości wynagrodzenia za inkaso dla
sołtysów i osób upoważnionych ustala się w wysokości
6% od zainkasowanych kwot.
2. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej ustala się w
wysokości 25,00 zł. od jednego targu.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie na terenie gminy w roku
podatkowym 2008.
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Wawer

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/84/2007
Rady Gminy Lipusz
z dnia 14 października 2007 r.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach):
Lp.
nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

1.
12

16

16

1 210

1 510

1 330

1 640

trzy osie

2.
12

25

25

2 000

2 300

2 060

2 420

cztery osie i więcej

3.
12

16

2 000

2 310

16

29

2 120

2 420

2 240

2 580

29
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/84/2007
Rady Gminy Lipusz
z dnia 14 października 2007 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

Lp.

Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy/balastowy
+ naczepa/przyczepa (w tonach):

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

1.
12

31

1 500

1 500

31

36

1 750

1 900

1 800

*

36

trzy osie

2.
12

40

40
*

Stawka podatku (w złotych)

1 600

*

2 000

2 580

Kolegium RJO w Gdańsku Uchwałą Nr 302/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. orzekło nieważność zapisów odnoszących się do
stawki podatku:
1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu
pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dwóch osiach nie mniejszej niż 36 ton,
2. nieważność zapisów badanej uchwały odnoszących się do stawki podatków od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych o trzech osiach nie mniejszej niż 36 ton.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/84/2007
Rady Gminy Lipusz
z dnia 14 października 2007 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę calkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Lp.

Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy
(w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
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jedna oś

1.
12

18

510

570

18

25

570

620

720

750

25

dwie osie

2.
12

28

720

790

28

33

790

1020

33

38

1 020

1 560

1 390

1 900

38

trzy osie

3.
12

38

38

3263
Rozporządzenie Nr 29/07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Bagna Izbickie”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880, z 2005
r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75
poz. 493) zarządza się, co następuje:

880

1 160

1150

1 550

lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń
zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich skutków określa
załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§4
Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.
§5
Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej, z
podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§6

Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody
„Bagna Izbickie”, zwanego dalej „rezerwatem”.

Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla
celów naukowych, edukacyjnych i turystycznych oraz
określenie sposobów ich udostępniania określa załącznik
nr 3 do rozporządzenia.

§2

§7

1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie „Bagna Izbickie”
jest zachowanie pozostałości torfowiska wysokiego
typu bałtyckiego i porastających go wrzosowisk
atlantyckich z unikatową florą i roślinnością.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami
realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, są:
1) objęcie rezerwatu granicami specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Bagna Izbickie”
wyznaczonego dla ochrony wilgotnych wrzosowisk
atlantyckich (siedlisko przyrodnicze 4010), borów i
lasów bagiennych (91D0) oraz obniżeń torfowych z
przygiełką (7150);
2) położenie torfowiska w kompleksie gruntów zmeliorowanych i nadmiernie odwadnianych;
3) rozcięcie torfowiska rowami odwadniającymi i potorfiami;
4) postępująca ekspansja drzew brzozy i sosny na
torfowisko;
5) położenie torfowiska przy szosie Główczyce – Izbica
i zainteresowanie obiektem ze strony turystów.

Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Głowczyce, miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego dotyczące eliminacji lub
ograniczenia zagrożeń zewnętrznych:
1) utrzymać obecną drogę Główczyce – Izbica – Gać jako
podstawę obsługi komunikacyjnej wsi Gać oraz Izbica,
bez możliwości rozbudowy układu drogowego;
2) utrzymać miejsce postoju pojazdów w oddziale 22 c
rezerwatu i punkt zwiedzania rezerwatu w oddziałach
23 d, f;
3) użytki rolne na glebach organicznych w otoczeniu
przynajmniej 500 m od granic rezerwatu utrzymać
jako grunty rolne;
4) nie lokalizować zabudowy na glebach organicznych w
otoczeniu przynajmniej 500 m od granic rezerwatu;
5) w zlewni rezerwatu wykluczyć działania, które mogą
obniżyć poziom wód gruntowych w rezerwacie lub
pogorszyć jakość wód.

§3

§8

§1

Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
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dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
Piotr Karczewski
Załączniki do rozporządzenia nr 29 / 07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 28 listopada 2007 r.
Załącznik nr 1
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich skutków.

Lp.
1.

2.
3.

4.

Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych
konsekwencje przesuszenia torfowiska:
-zahamowanie procesów torfotwórczych;
-murszenie i mineralizacja torfu, osiadanie
złoża torfowego;
-degradacja zbiorowisk roślinnych na
glebach torfowych, ustępowanie fitocenoz
nieleśnych i gatunków właściwych dla
otwartych torfowisk wysokich i
przejściowych, ekspansja gatunków
drzewiastych;
zarastanie wrzosowisk atlantyckich brzozą
i sosną.
nadmierna penetracja terenu rezerwatu
przez okolicznych mieszkańców oraz
turystów
ewentualna urbanizacja w otoczeniu
rezerwatu.

Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i
zewnętrznych oraz ich skutków
- zahamowanie odpływu wody z torfowiska,
stopniowe podnoszenie poziomu wody w
obrębie torfowiska;
- usuwanie krzewów i drzew z pozostałości
otwartego torfowiska;
-opracowanie i wdrożenie programu
gospodarowania wodą w otoczeniu rezerwatu,
uwzględniającego potrzeby wodne torfowiska;

usuwanie drzew zarastających wrzosowiska;
-kontrola przestrzegania obowiązujących
zakazów;
-ukierunkowanie ruchu przez wykonanie kładki i
platformy umożliwiającej wgląd na wrzosowisko;
nie dopuszczanie zabudowy w otoczeniu
rezerwatu, zwłaszcza na gruntach
organicznych.

Załącznik nr 2
Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych
działań.
L.p.

Rodzaj działań ochronnych

Zakres działań ochronnych

1.

kontrola funkcjonowania
zastawek wybudowanych na
wyznaczonych rowach
melioracyjnych, w miarę
potrzeby podwyższenie
poziomu piętrzenia;

40 zastawek o konstrukcji
drewnianej, piętrzenie wody do
poziomu ok. 10-20 cm poniżej
powierzchni torfowiska;

2.

usunięcie 100% drzew
usuwanie samosiewów
z powierzchni 9 ha,
sosny i brzozy z fitocenoz
3
wrzosowiskowych, (bagno w masa - około 120 m
rezerwacie, zadrzewienie na
20-60%, sosna, brzoza w
wieku 25-50 lat);
prace wykonać w okresie
pierwszych 3 lat realizacji

1

Lokalizacja
1
działań ochronnych
oddziały:
15a, 16 b, 17 a, g, 18a, 21a,
23 d, f, 24 c, f, 25 f, i, 26c, d,
f, g;

części oddz. 16b, 17g, 20a,
21a obejmujące fragmenty
kopuły torfowej położone
pomiędzy rowami
odwadniającymi i oddalone
co najmniej o 10 m od tych
rowów;

Nadleśnictwo Damnica, obręb Główczyce, wg planu urządzania lasu na lata 2001-2010.
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planu;
usunięcie 50% drzew
z powierzchni 25 ha,
3
masa – około 200 m

części wydzieleń 16b, 17g,
20a, 21a obejmujące pasy o
szerokości nie większej niż
10 m biegnące wzdłuż
rowów odwadniających;
części wydzieleń 23f, 24c,
25d – w miejscach
występowania nalotu drzew;

3.

usuwanie samosiewów
sosny i brzozy z fitocenoz
wrzosowiskowych,
(bagno w rezerwacie,
zadrzewienie na 20-60%,
sosna, brzoza w wieku 2550 lat);
prace wykonać w okresie
pierwszych 3 lat realizacji
planu;

4.

na powierzchni około 90 ha,
usuwanie nalotów i
powstających odrośli brzozy co 1-3 lata – według potrzeb;
z wrzosowisk oraz
powierzchni, na których
wcześniej prowadzone były
zabiegi usuwania brzozy;

5.

monitoring stanu
ekosystemów nieleśnych
i procesów ich zarastania;

6.

monitoring poziomu wody na transekt piezometrów lub urządzeń
torfowisku;
rejestrujących poziom wody, np.
Diver; odczyt poziomu wody co
najmniej raz na miesiąc

ocena stanu ekosystemów
nieleśnych rezerwatu, w tym
wrzosowisk i torfowisk, co 2 lata
wraz z oceną ich zarastania
i potrzeby usuwania drzew
i nalotów;
na powierzchni około 90 ha;

części wydzieleń: 15 d, 16
b, 17 g, 18 a, 19 a, d, 20 a,
j, 21 a, c, f, 22 a, b, f, g, 23 f,
g, 24 c, d, f, 25 c, d, g, 26 c;

oddziały: 15 d, 16 b, 17 g,
18 a, 19 a, d, 20 a, d, j, 21
a, d, i, 22 a, b, f, g, 23 f, g,
h, 24 c, d, h, 25 d, g, 26 c;

linia oddziałowa 23/24
(piezometry istniejące).
transekt w oddziale 17 i 21
(do założenia).

Załącznik nr 3
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych i turystycznych
oraz określenie sposobów ich udostępniania.

L.p.
1.

Cel udostępniania

Obszary lub miejsca udostępniane

badania naukowe; cały teren rezerwatu;

Sposób udostępniania
po uzyskaniu zgody wojewody, pod
warunkiem braku niekorzystnego
wpływu na przyrodę rezerwatu;

2.

edukacja,
turystyka;

- miejsce postoju pojazdów przy
szosie Główczyce – Izbica - w
zachodniej części wydzielenia 22 c;
- kładka i platforma widokowa na
wrzosowisku naprzeciw parkingu,
w wydzieleniach 23 d, f;

publicznie dostępny bez ograniczeń.
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 28 listopada 2007 r.

3. w § 12 we wszystkich kartach terenu zamiast wyrazów
„§ 13” powinny być wyrazy „§ 11”.
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
Piotr Karczewski

o sprostowaniu błędu
Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz.
449) w Uchwale Nr XLIII/1535/05 Rady Miasta Gdańska
z dnia 27 października 2005 r. zmieniającej Uchwałę
Rady Miasta Gdańska Nr XXII/651/04 z dnia 25 marca
2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa
Społecznego (Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 111, poz. 2250
z dnia 16 listopada 2005 r.) prostuje się oczywisty błąd w
ten sposób, że:
w § 1 pkt 5 przed wyrazem „przymusowym” wpisuje się
treść:
„10. Osobom, którym sąd w wyroku orzekającym o”
Po sprostowaniu błędu przepis § 1 pkt 5 otrzymuje
brzmienie:
„5) W § 5 uchwały, po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
10. Osobom, którym sąd w wyroku orzekającym o
przymusowym opróżnieniu mieszkania przyznał
prawo do lokalu socjalnego może zostać zaproponowane zawarcie umowy na najem lokalu socjalnego w dotychczas zajmowanym lokalu, jeżeli
lokal ten spełnia warunki określone w § 4 ust. 3”.
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
Piotr Karczewski
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 28 listopada 2007 r.
o sprostowaniu błędu
Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz.
449) w uchwale Nr XII/159/07 Rady Miejskiej w Słupsku z
dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy Lesie”
(Dz. U.Woj. Pomorskiego Nr 155, poz. 2888 z 20 listopada
2007 r.) prostuje się następujące błędy:
1. w § 12 we wszystkich kartach terenu zamiast wyrazów
„§ 9” powinny być wyrazy „§ 7”;
2. w § 12 we wszystkich kartach terenu zamiast wyrazów
„§ 12” powinny być wyrazy „§ 11”;
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 28 listopada 2007 r.
o sprostowaniu błędu
Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz.
449) w Uchwale Nr VI/52/99 Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany
do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo, dotyczącej działek nr 197/11 i
197/12 we wsi Pępowo (Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 40,
poz. 166 z dnia 27 kwietnia 1999 r.) prostuje się następujący błąd:
w § 1 ppkt 1.3. tiret drugie po tekście:
„- odprowadzenie ścieków – do zbiorczej kanalizacji
sanitarnej.” wpisuje się treść:
„Do czasu wykonania sieci dopuszcza się gromadzenie
ścieków w ilości do 2,0 m3 na dobę w monolitycznych
zbiornikach, okresowo opróżnianych przez specjalistyczne przedsiębiorstwo.”
Po sprostowaniu błędu przepis § 1 ppkt 1.3. tiret drugie
otrzymuje brzmienie:
„- odprowadzenie ścieków – do zbiorczej kanalizacji
sanitarnej.
Do czasu wykonania sieci dopuszcza się gromadzenie
ścieków w ilości do 2,0 m3 na dobę w monolitycznych
zbiornikach, okresowo opróżnianych przez specjalistyczne przedsiębiorstwo.”
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
Piotr Karczewski
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ZARZADZENIE Nr 20
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Choczewo
Na podstawie art. 47 w związku z art. 36 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz.
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41, Nr 93, poz. 895, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203,
poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, Nr 249, poz. 1834,
z 2007 r. Nr 21, poz. 125) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r., w sprawie określenia
minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego
i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz.
U. Nr 89, poz. 820) zarządza się, co następuje:
§1
Określa się granicę pasa ochronnego na terenie Gminy
Choczewo (woj. pomorskie) poprzez ogłoszenie opisu
geograficznego jak poniżej:
Od punktu Nr 1, położonego na przecięciu drogi gruntowej, oddalonej ok. 1km od brzegu morskiego i wspólnej
granicy Gminy Krokowa i Gminy Choczewo biegnącej
wzdłuż kanału melioracyjnego, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku zachodnim ww. drogą gruntową na
odcinku ok. 1 km do punktu nr 2;
Od punktu Nr 2, położonego na zakręcie ww. drogi
gruntowej przy jej północnym skraju, granica pasa
ochronnego biegnie w kierunku zachodnim a następnie
południowo zachodnim drogą gruntową na odcinku około
300 m do punktu nr 3;
Od punktu Nr 3, położonego na zakręcie drogi gruntowej biegnącej wzdłuż linii lasu,,granica pasa ochronnego
skręca w kierunku zachodnim drogą gruntową przy granicy lasu na odcinku ok. 1 km a następnie biegnie północną
linią regulacyjną drogi, będącej północnym przedłużeniem
ul. Spacerowej w miejscowości Lubiatowo do punktu nr
4;
Od punktu Nr 4, położonego ok. 300m na południowy
wschód od Lubiatowskiej Wydmy, przy zakręcie drogi na
południe, po jej zachodniej stronie, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku południowym na odcinku ok.
650m, do punktu nr 5,
Od punktu Nr 5, położonego przy północno wschodnim
krańcu Lubiatowa na przecięciu zachodniej linii regulacyjnej ul. Spacerowej z drogą gruntową, granica pasa
ochronnego skręca ostro w kierunku północno zachodnim
a następnie w kierunku zachodnim na odcinku ok. 900 m.,
omijając Lubiatowo od północy do punktu nr 6.
Od punktu Nr 6, położonego na przepuście ww. drogi
gruntowej z zachodnim brzegiem kanału Lubiatówka,
granica pasa ochronnego skręca w kierunku południowym i biegnie zachodnim brzegiem kanału Lubiatówka
na odcinku ok. 350 m, a następnie na odcinku ok. 250 m
drogą Plażową do punktu nr 7;
Od punktu Nr 7, położonego na północno zachodnim
skraju miejscowości Lubiatowo, przy skrzyżowaniu drogi
Plażowej z drogą gruntową, granica pasa ochronnego
skręca w kierunku zachodnim i biegnie drogą gruntową przecinając na odległości ok. 550m ul. Bałtycką a
następnie po przebiegu około 1,2km odcinka dochodzi
do punktu nr 8,
Od punktu Nr 8, położonego przy zakręcie w kierunku
południowym ww. drogi gruntowej, granica pasa ochronnego biegnie tą drogą na odcinku ok. 240 m, w kierunku
południowym i południowo wschodnim do punktu nr 9;
Od punktu Nr 9, położonego przy zachodnim brzegu
Jeziora Kopalińskiego na zakręcie drogi gruntowej, granica pasa ochronnego skręca na południowy zachód i

biegnie na odcinku ok. 250 m drogą gruntową a następnie
na odcinku ok. 500 m, północnym brzegiem kanału melioracyjnego do punktu nr 10;
Od punktu Nr 10, położonego na przecięciu ww. kanału
melioracyjnego z drogą gruntową., granica pasa ochronnego skręca w kierunku północno zachodnim, równolegle
do Kanału Biebrowskiego, oddalonego od granicy pasa
technicznego (ogłoszonego Zarządzeniem Nr 11 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 7 listopada.2003
r. Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 147 poz. 2622) od. 100-500m na
południe i biegnie w kierunku zachodnim na odcinku ok.
6 km do punktu nr 11;
Od punktu Nr 11, położonego w odległości ok. 650m
na południowy zachód od Latarni Morskiej Stilo, na
zakręcie północnej linii regulacyjnej ul. Latarników w
miejscowości Osetnik (Stilo), granica pasa ochronnego
biegnie w kierunku południowo zachodnim i zachodnim
północną linią regulacyjną ul. Latarników następnie za
miejscowością Osetnik drogą gruntową, wzdłuż południowej strony Mierzei Sarbskiej na odcinku ok. 4,5 km
do punktu nr 12;
Od punktu Nr 12, położonego przy zakręcie ww. drogi
gruntowej, najbardziej wysuniętym na południe, granica
pasa ochronnego skręca w kierunku północno zachodnim
a następnie biegnie na zachód na odcinku ok. 310 m do
punktu nr 13, który leży na granicy między Gminą Choczewo a Gminą Wicko w powiecie Lęborskim.
Powyższy opis sporządzono w oparciu o wywiad w
terenie i mapy topograficzne w skali 1: 10 000 wydane
przez Głównego Geodetę Kraju w roku 2000, o numerach:
N-33-48-C-b-2, N-33 -48-C-b-3, N-33-48-C-b-4, N-33-48C-b-4, N-33-48-D-a-1, N-33-48-D-a-2, N-33-48-D-a-3, N33-48-D-b-1, N-34-37-D-a-4
§2
Załącznikiem do niniejszego zarządzenia jest montaż
map topograficznych z naniesioną granicą pasa ochronnego w Gminie Choczewo, o których mowa w paragrafie 1.
Po jednym egzemplarzu ww załącznika znajduje się w
Urzędzie Morskim w Gdyni oraz w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej w Wejherowie. Załącznika nie
publikuje się.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Dyrektor
Urzędu Morskiego w Gdyni
Andrzej Królikowski
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§6

POROZUMIENIE

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

zawarte w dniu 27 września 2007 r. pomiędzy Gminą
Dębnica Kaszubska, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Eugeniusza Dańczaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marka Malinowskiego
a
Gminą w Bytowie reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Bytowa
Ryszarda Sylkę
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Bytów Tomasza
Franciszkiewicza
w sprawie przekazania Gminie Bytów zadania z zakresu edukacji publicznej -nauczania uczniów, którzy nie
rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Porozumienie sporządzono w 2 egzemplarzach: 1 dla
Gminy Bytów, 1 dla Gminy Dębnica Kaszubska.
Wójt Gminy
Eugeniusz Dańczak

Burmistrz
Ryszard Sylka

Skarbnik Gminy
Marek Malinowski

Kontrasygnata
Tomasz Franciszkiewicz
Skarbnik Miasta

§1
Gmina Bytów zobowiązuje się do prowadzenia oddziału
przysposabiającego do pracy w Gimnazjum Nr 1 w Bytowie oraz do nauczania uczniów z terenu Gminy Dębnica
Kaszubska w tym oddziale, którzy nie rokują ukończenia
gimnazjum w normalnym trybie.
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§2
1. Gmina Dębnica Kaszubska przekaże Gminie Bytów,
w związku z realizacją zadania o którym mowa w § 1,
dotację celową w wysokości 400 zł (czterysta zł) na
jedno dziecko.
2. Dotacja zostanie przekazana jednorazowo przelewem
na konto: Urząd Miejski w Bytowie bank Pekao SA
O/Bytów Nr 34 1240 3783 1111 0000 4080 8633 w
terminie do 15 października każdego roku.
§3
1. Gmina Dębnica Kaszubska zobowiązuje się do pokrycia
kosztów zakupu biletów miesięcznych na przejazdy
od miejsca zamieszkania do miejsca praktyki i nauki
dla uczniów, o których mowa w § 1, w następujący
sposób
1) w okresie od 1 września do 31 grudnia każdego roku
w pełnej wysokości,
2) w okresie od 1 stycznia każdego roku następującego
po okresie, o którym mowa w pkt 1, do końca nauki
- w połowie wysokości.
2. Rozliczenie zobowiązań, o których mowa w ust. 1
następować będzie na podstawie not obciążeniowych.
§4
Warunkiem kontynuacji nauki w Gimnazjum Nr 1 w
Bytowie jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia
teoretyczne oraz pozostawanie w stosunku zatrudnienia.
Rozwiązanie umowy o przyuczenie do zawodu spowoduje
przekazanie ucznia do macierzystego Gimnazjum.
§5
Gimnazjum Nr 1 w porozumieniu ze Środowiskowym
Hufcem Pracy w Bytowie przygotuje miejsca praktyk dla
uczniów.

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SŁUPSKU
z dnia 26 listopada 2007 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Studzienice przeprowadzonych w dniu 25 listopada
2007 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547,
z późn. zm.1) ) Komisarz Wyborczy w Słupsku podaje do
publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Studzienice przeprowadzonych w dniu
25 listopada 2007 r.
I
A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydatów zgłoszonych na 1 listach kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.
D. Uprawnionych do głosowania było 0 osób.
E. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty
do głosowania) 0 wyborców, to jest - uprawnionych do
głosowania.
F. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 0.
G. Głosów ważnych oddano 0, to jest - ogólnej liczby
głosów oddanych.
H. Głosów nieważnych oddano 0, to jest - ogólnej liczby
głosów oddanych.
II
A. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 4, w którym liczba zarejestrowanych
kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów
w okręgu.
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Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy nr 4, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowania nie przeprowadzono.
C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych).............
D. Głosów ważnych oddano.............
E. Radnymi zostali wybrani:
z listy nr 1 KWW WSI OSŁAWA DĄBROWA
1) PUZDROWSKI Dariusz Henryk
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU
z dnia 5 grudnia 2007 r.

Komisarz Wyborczy
w Słupsku
Andrzej Jastrzębski

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.
1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34,
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592
oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327.

w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Słupsku
Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ustawy z
dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr
159, poz. 1547, z późn. zmian.) podaje się do publicznej
wiadomości, co następuje:
Rada Miejska w Słupsku uchwałą Nr XVI/194/07 z dnia
31 października 2007 r. stwierdziła w okręgu wyborczym
Nr 1 wygaśnięcie mandatu radnego Zbigniewa Konwińskiego z listy Nr 5 – KOMITET WYBORCZY PLATFORMA
OBYWATELSKA RP wskutek pisemnego zrzeczenia się
mandatu.
Natomiast uchwałą Nr XVII/210/07 z dnia 28 listopada
2007 r. Rada Miejska w Słupsku stwierdziła, że w miejsce wygasłego mandatu wstąpił kandydat z tej samej
listy Tomasz Czubak, który w wyborach uzyskał kolejno
największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.
Komisarz Wyborczy w Słupsku
Andrzej Jastrzębski
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