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3271
UCHWAŁA Nr IX/137/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień
w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. Nr 200
poz. 1683) oraz art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 96 poz. 959) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§1
wysokość stawek podatku od nieruchomości w stosunku
rocznym wynosi:
1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,55 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 14,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3. od budynków lub ich części przeznaczonych na ośrodki
wczasowe: 12,00 od 1 m2 powierzchni użytkowej
4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
5. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej
6. od budynków położonych na terenach ogródków działkowych – 6,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
7. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności organizacji pożytku
publicznego przez organizację pożytku publicznego –
6,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
8. od pozostałych budynków lub ich części – 6,37 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
1) w przypadku, gdy jedynym źródłem utrzymania jest
emerytura lub renta, świadczenie przedemerytalne
– 3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
9. od budowli 2% ich wartości określony na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ww. ustawy o podatkach
10. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,50 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej
11. od gruntów przeznaczonych pod ośrodki wczasowe lub
użytkowanych na te cele – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej
12. od gruntów przeznaczonych pod wysypiska odpadów
– 0,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

13. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha
powierzchni użytkowej
14. od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności organizacji pożytku publicznego
przez organizację pożytku publicznego – 0,15 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
15. od pozostałych gruntów – 0,15 zł od 1 m2 powierzchni
gruntów.
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. nieruchomości bądź ich części przeznaczone pod działalność sportową, kulturalną i przeciwpożarową, w których
nie jest prowadzona działalność gospodarcza,
2. nieruchomości lub ich części związane z gospodarką
wodno – ściekową.
§3
Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2008 r.
§5
Traci moc uchwała Rady Gminy w Chojnicach
Nr XXIII/309/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
i zwolnień w podatku od nieruchomości.
Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Stelmaszyk

3272
UCHWAŁA Nr IX/138/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3,
z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz. 272
i Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Nr 81
poz. 875 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1680 oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
17 października 2007. w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. Nr 77
poz. 831) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Obniżyć średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2007 r. dla celów podatku rolnego na rok
2008 r. z kwoty 58,29 zł do kwoty 50 zł za 1q.
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§2
Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 7 grudnia 2007 r.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Stelmaszyk

3273
UCHWAŁA Nr XI/64/2007
Rady Gminy w Kołczygłowach
z dnia 9 listopada 2007 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Kołczygłowy na rok 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, 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, 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, Nr 173, poz. 1218), art. 5, ust. 1
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, zm. przen. 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, 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 powierzchni gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – za 1 m2 – 0,60 zł.
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni –
3,74 zł.
3) pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – za 1 m2
– 0,12 zł.
2. Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – za 1 m2 – 0,45 zł.
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– za 1 m2 – 16,17 zł.
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – za 1 m2 – 8,86 zł.
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – za
|1 m2 – 3,84 zł.
5) pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
za 1 m2 – 4,02 zł.
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§2
1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, grunty i
budowle służące do: zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, działalności kulturalnej,
sportowej i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy
Kołczygłowy w wysokości 100%.”
2. Nie podlegają zwolnieniu nieruchomości lub ich części
wymienione w ust. 1 wykorzystywane do prowadzenia
działalności gospodarczej.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc Uchwała Nr XXIV/174/2005 Rady Gminy
z dnia 29 listopada 2005 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Artur Kalinowski

3274
UCHWAŁA Nr XI/65/2007
Rady Gminy w Kołczygłowach
z dnia 9 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, 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, 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, Nr 173, poz. 1218), art. 8 i art. 10 oraz
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, zm. przen. Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U.
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z 2006 r. 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz
pkt 3 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),
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),
uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 540,80 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 834,30 zł.
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 916,70 zł.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu i liczby osi:
1) pojazd posiadający dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 13 ton – 916,70 zł.
b) od 13 ton do mniej niż 14 ton – 916,70 zł.
c) od 14 ton do mniej niż 15 ton – 916,70 zł.
d) od 15 ton – 927,00 zł.
2) pojazd posiadający dwie osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej niż 13 ton – 916,70 zł
b) od 13 ton do mniej niż 14 ton – 916,70 zł
c) od 14 ton do mniej niż 15 ton – 916,70 zł.
d) od 15 ton – 1.289,60 zł.
3) pojazd posiadający trzy osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 17 ton – 927,00 zł.
b) od 17 ton do mniej niż 19 ton – 927,00 zł.
c) od 19 ton do mniej niż 21 ton – 978,50 zł.
d) od 21 ton do mniej niż 23 tony – 978,50 zł.
e) od 23 ton do mniej niż 25 ton – 1.614,00 zł.
f) od 25 ton – 1.614,00 zł.
4) pojazd posiadający trzy osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
a) od 12 ton do mniej niż 17 ton – 927,00 zł
b) od 17 ton do mniej niż 19 ton – 927,00 zł
c) od 19 ton do mniej niż 21 ton – 978,50 zł.
d) od 21 ton do mniej niż 23 tony – 1.044,40 zł.
e) od 23 ton do mniej niż 25 ton – 1.624,30 zł.
f) od 25 ton – 1.624,30 zł.
5) pojazd posiadający cztery osie i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 25 ton – 978,50 zł.
b) od 25 ton do mniej niż 27 ton – 1.030,00 zł.
c) od 27 ton do mniej niż 29 ton – 1.549,10 zł.
d) od 29 ton do mniej niż 31ton – 1.703,60 zł.
e) od 31 ton – 1.703,60 zł.
6) pojazd posiadający cztery osie i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

3.

4.

5.

6.
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a) od 12 ton do mniej niż 25 ton – 978,50 zł.
b) od 25 ton do mniej niż 27 ton – 1.073,30 zł.
c) od 27 ton do mniej niż 29 ton – 2.325,70 zł.
d) od 29 ton do mniej niż 31 ton – 2.526,40 zł.
e) od 31 ton – 2 526,40 zł.
Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do mniej niż 12 ton – 1.189,70 zł.
Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą i liczbie
osi w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej
zespołu pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne:
1) pojazd posiadający dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 18 ton – 1.614,00 zł.
b) od 18 ton do mniej niż 25 ton – 1.614,00 zł.
c) od 25 ton do mniej niż 31 ton – 1.614,00 zł.
d) od 31 ton – 1.614,00 zł.
2) pojazd posiadający dwie osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej niż 18 ton – 1.838,60 zł
b) od 18 ton do mniej niż 25 ton – 1.838,60 zł
c) od 25 ton do mniej niż 31 ton – 1.838,60 zł.
d) od 31 ton – 1.995,90 zł.
3) pojazd posiadający trzy osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 40 ton – 1.622,30 zł
b) od 40 ton – 1.925,10 zł
4) pojazd posiadający trzy osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
a) od 12 ton do mniej niż 40 ton – 1.774,70 zł
b) od 40 ton – 2.548,70 zł.
Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego – 283,30 zł.
Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą i liczbę
osi z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
1) pojazdy jednoosiowe z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 18 ton – 166,90 zł
b) od 18 ton do mniej niż 25 ton – 183,30 zł.
c) od 25 ton – 329,60 zł.
2) pojazdy jednoosiowe z innym systemem zawieszenia
osi jezdni:
a) od 12 ton do mniej niż 18 ton – 302,80 zł
b) od 18 ton do mniej niż 25 ton – 329,60 zł.
c) od 25 ton – 578,90 zł.
3) pojazdy dwuosiowe z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
a) od 12 ton do mniej niż 28 ton – 324,50 zł.
b) od 28 ton do mniej niż 33 tony – 632,40 zł.
c) od 33 ton do mniej niż 38 ton – 875,50 zł.
d) od 38 ton – 1.184,50 zł.
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4) pojazdy dwuosiowe z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej niż 28 ton – 324,50 zł.
b) od 28 ton do mniej niż 33 tony – 875,50 zł.
c) od 33 ton do mniej niż 38 ton – 1.330,80 zł.
d) od 38 ton – 1.751,00 zł.
5) pojazdy trzyosiowe z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 38 ton – 697,30 zł.
b) od 38 ton – 971,30 zł.
6) pojazdy trzyosiowe z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej niż 38 ton – 971,30 zł.
b) od 38 ton – 1.319,40 zł.
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.489,40 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.838,60 zł.
§2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych
autobusy przeznaczone wyłącznie do przewozu dzieci do
Szkoły.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc Uchwała Nr XVII/124/2004 z dnia 3 grudnia
2004 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Artur Kalinowski

3275
UCHWAŁA Nr XI/67/2007
Rady Gminy w Kołczygłowach
z dnia 9 listopada 2007 r.
w sprawie stawek opłaty targowej i zasad jej pobierania.
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, 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, Nr 173, poz. 1218), art. 19, pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, zm. przen.
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, Nr 251, poz. 1847/oraz pkt 4 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
Ustala się opłatę targową za handel w każdym miejscu
na terenie gminy w wysokości 25,00 zł dziennie.
§2
Opłatę targową o której mowa w § 1 ustala się od sprzedaży:
a) z ręki,
b) koszów, skrzynek,
c) wozów konnych,
d) samochodów osobowych,
e) samochodów ciężarowych, przyczep,
f) stoisk.
§3
1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się Sołtysów lub inne osoby
fizyczne określone przez Radę Gminy.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 40% pobranej kwoty.
4. Sposób rozliczania pobranych opłat oraz wypłaty wynagrodzenia zostanie określony w umowie.
§4
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc Uchwała Nr XXIV/177/2005 z dnia 29 listopada
2005 r.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. po
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Artur Kalinowski

3276
UCHWAŁA Nr IX/77/07
Rady Gminy Bobowo
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie podatków i opłat lokalnych.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 14, art. 18
i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844)
i art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych (M.P. Nr 44, poz. 524) Rada Gminy
Bobowo uchwala, co następuje:
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§1

§4

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób ich zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 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 dróg, grobli i skarp – 0,02 zł. od 1 m² powierzchni
d) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,16 zł. od 1 m²
powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użytkowej,
od 1,40 do 2,20 m – 0,28 zł.
powyżej 2,20 m – 0,56 zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 14,31 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
– 3,84 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 4,60 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 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości:
— za handel z pojazdów samochodowych i przyczep oraz
wozów konnych w wysokości 5,- zł.,
— za handel ze straganów oraz stoisk w wysokości
10,- zł. za zajmowaną powierzchnię do 2 m².
2. Opłatę targową pobierają inkasenci-sołtysi.
3. Inkasenci, o których mowa w ust. 1 otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 30% zainkasowanych
kwot.

§2
1. Oprócz zwolnień wynikających z ustawy, zwalnia się
od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części, budowle i grunty, służące
działalności; Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
sportowej, kulturalnej, przeciwpożarowej z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
2) budynki, budowle i urządzenia związane z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców oraz zajęte pod nie
grunty.
2. Poboru podatku w formie inkasa dokonują sołtysi. Podatek może być uiszczony w Kasie Banku Spółdzielczego
na konto gminy.
§3
Wprowadza się opłatę targową pobieraną od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży
w miejscach wyznaczonych do prowadzenia działalności
handlowej.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.
Przewodniczący Rady
Janusz Skalski

3277
UCHWAŁA Nr IX/78/07
Rady Gminy Bobowo
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2008
rok na obszarze gminy Bobowo.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969)
art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40, ust. 1, art. 41, ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Komunikat Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października
2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2007 r. (M.P. Nr 77, poz. 831)
Rada Gminy Bobowo uchwala, co następuje:
§1
1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2007 r. (M.P. Nr 77, poz. 831) z kwoty 58,29 zł
za 1 dt do kwoty 40,00 zł. za 1 dt.
_________________________________
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),
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).
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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2. Kwotę określoną w ust. 1 przyjmuje się jako podstawę
obliczania podatku rolnego na rok 2008.
3. Poboru podatku w formie inkasa dokonują sołtysi. Podatek może być uiszczony w Kasie Banku Spółdzielczego
na konto gminy.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
1. Rejestrację psów oraz obliczanie i pobór opłaty od ich
posiadania w gminie Bobowo prowadzą właściwi sołtysi
i im podatnicy wpłacają podatek bez wezwania w terminie
określonym w § 2.
2. Podatek o którym mowa w § 1 podatnik może wpłacić
również w Kasie BS Filii Bobowo na konto Urzędu Gminy

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.
Przewodniczący Rady
Janusz Skalski

§4
Za inkasowanie opłaty od posiadania psów sołtysi otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% kwoty
zainkasowanej z tytułu tej opłaty.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2008.

3278

Przewodniczący Rady
Janusz Skalski

UCHWAŁA Nr IX/79/07
Rady Gminy Bobowo
z dnia 13 listopada 2007 r.

3279

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu jego płatności i sposobu poboru
na terenie gminy Bobowo.
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ze zm.) 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 ze zm.) Rada
Gminy Bobowo uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się opłatę od posiadania psów w wysokości
20,- zł. rocznie od jednego posiadanego psa.
2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 18a ust. 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od opłaty od
posiadania psów, osoby utrzymujące psy do pilnowania
nieruchomości, po jednym na każdą nieruchomość.
§2
Opłatę wpłaca się z góry bez wezwania do dnia 31 marca
każdego roku, a gdy podatnik nabył psa po tym terminie,
to wówczas wpłaca opłatę w ciągu jednego miesiąca od daty
nabycia psa, jeżeli opłata od niego za dany rok nie został
wpłacony przez poprzedniego właściciela.
_________________________________
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),
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).
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.

UCHWAŁA Nr IX/81/07
Rady Gminy Bobowo
z dnia 13 listopada 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości,
podatek rolny i podatek leśny.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) i art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy Bobowo
uchwala, co następuje:
§1
Do uchwały Nr XXVI/191/05 Rady Gminy bobowo z dnia
30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji
oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny
i podatek leśny wprowadza się następujące zmiany:
Do uchwały Nr XXVI/191/05 Rady Gminy Bobowo z dnia
30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji
oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny
i podatek leśny wprowadza się następujące zmiany:
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),
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).
Dane dotyczace 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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1. W załączniku Nr 2 deklaracji na podatek od nieruchomości
w części D dane dotyczące przedmiotów opodatkowania
w miejsce dotychczasowego oznaczenia: Podatek w zł
– zaokrągla się do pełnych zł, w ten sposób, że końcówki
kwot wynoszące mniej niż 50 gr. pomija się, a końcówki
kwot wynoszące 50 gr. i więcej podwyższa się do pełnych
złotych, wprowadza się oznaczenia: kwota podatku w zł.
gr. Część E łączna kwota podatku otrzymuje brzmienie
„Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej
niż 50 gr. pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 gr.
i więcej podwyższa się do pełnych złotych.
2. W załączniku Nr 4 deklaracji na podatek rolny w części D
dane dotyczące przedmiotów opodatkowania w miejsce
dotychczasowego oznaczenia: Podatek w zł – zaokrągla się do pełnych zł, w ten sposób, że końcówki kwot
wynoszące mniej niż 50 gr. pomija się, a końcówki kwot
wynoszące 50 gr. i więcej podwyższa się do pełnych
złotych, wprowadza się oznaczenia: kwota podatku w zł.
gr. Część G kwota podatku różnica kwot z D-F (należy
zaokrąglić do pełnych zł) otrzymuje brzmienie „ Kwota
podatku różnica kwot z D-F (należy zaokrąglić do pełnych
złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące
mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące
50 gr. i więcej podwyższa się do pełnych złotych.
3. W załączniku Nr 6 deklaracji na podatek leśny w części D
dane dotyczące przedmiotów opodatkowania w miejsce
dotychczasowego oznaczenia: Podatek w zł – zaokrągla się do pełnych zł, w ten sposób, że końcówki kwot
wynoszące mniej niż 50 gr. pomija się, a końcówki kwot
wynoszące 50 gr. i więcej podwyższa się do pełnych
złotych, wprowadza się oznaczenia: kwota podatku
w zł. gr. Część D 4 Razem (w.1-3) otrzymuje brzmienie
„Razem (w.1-3) sumę kwot z kol. D 4 (należy zaokrąglić
do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot
wynoszące mniej niż 50 gr. pomija się, a końcówki kwot
wynoszące 50 gr i więcej podwyższa się do pełnych
złotych.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Skalski

3280
UCHWAŁA Nr 79/XII/2007
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 1-4 oraz art. 20 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.
Dz. U. z 2006 Nr 121 poz. 844 ze zm;), uchwala się co
następuje:

§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
1) Od budynków lub ich części:
a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
0,59 zł
b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
17,00 zł
c) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych
3,84 zł
d) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym
7,90 zł
e) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,90 zł
2) Od budowli:
a) od budowli lub ich części – ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 3-6 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych
2%
b) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków – ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3) oraz
ust. 3-6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
1%
3) Od gruntów:
a) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalnością gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków
0,71 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,74 zł
c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków
jako tereny mieszkaniowe o symbolu – B, od 1 m2
powierzchni
0,15 zł
d) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako
drogi o symbolu – dr, od 1 m2 powierzchni 0,18 zł
e) od 1 m2 powierzchni – pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
0,24 zł
§2
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Gdańskim Nr 8/III/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
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§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Łukaszewicz

3281
UCHWAŁA Nr 80/XII/2007
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Na podstawie 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;), uchwala się co następuje:
§1
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane
wyłącznie na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
2) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane
wyłącznie na statutową działalność kulturalną, sportową i ochrony przeciwpożarowej,
3) grunty zajęte na cmentarze.
2. Zwolnienia, o których mowa w punktach 1-3 nie dotyczą
budynków lub ich części oraz gruntów związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą.
§2
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Gdańskim Nr 9/III/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Łukaszewicz

wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta i gminy
Nowy Dwór Gdański.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz art. 20 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t. j. Dz. U. z 2006 Nr 121 poz. 844 ze zm), uchwala się co
następuje:
§1
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży
dokonywanej na targowisku w następującej wysokości:
1) przy sprzedaży artykułów ze stołu, namiotu i innych
miejsc:
— przy zajmowanej powierzchni do 16 m2 16,00 zł
— za każdy następny m2
5,00 zł
2) z samochodu osobowego
10,00 zł
3) z samochodu dostawczego
14,00 zł
4) przy sprzedaży z ręki z zajęciem placu:
— od powierzchni zajmowanego m2
5,00 zł
5) przy sprzedaży obnośnej małych ilości – warzyw,
owoców oraz kwiatów z działek pracowniczych oraz
ogródków przydomowych na części działki nr 487/10
położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera przy kładce pieszej
1,40 zł
§2
1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.
2. Stawka opłaty targowej określona w § 1 nie może przekroczyć 631,94 zł. dziennie.
§3
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa poprzez inkasentów, którymi są zarządzający targowiskami,
Pan Janusz Piotrowski, Pan Zbigniew Sas.
2. Inkasentom ustala się wynagrodzenie do wysokości
13,00% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
3. Dowód uiszczenia dziennej opłaty targowej winien być
wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości
prawnej, dokonującej sprzedaży w sposób wyznaczony
w § 1.
4. Szczegółowe zasady rozliczania i rodzaj druków stosowanych przez inkasentów określa każdorazowo umowa
zawarta między Burmistrzem Miasta i Gminy Nowy Dwór
Gdański a inkasentem.
5. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją,
w terminie 3 dni od dnia pobrania do kasy Urzędu Miasta
i Gminy Nowy Dwór Gdański.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§6

3282
UCHWAŁA Nr 81/XII/2007
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej,
sposobu jej poboru, inkasentów i określenia wysokości

Traci moc uchwała Nr 10/III/2006 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie
określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej
poboru, inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
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ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Łukaszewicz

3283
UCHWAŁA Nr 82/XII/2007
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności, określenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso na 2008 rok.
Na podstawie art. 18a pkt 1; art. 19 pkt 1, lit. f oraz 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;),
uchwala się co następuje:
§1
1. Na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański wprowadza się opłatę od posiadania psów.
2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów
w wysokości 40,00 zł od każdego posiadanego psa.
3. Opłatę pobiera się w kwocie 1 zł od posiadania psów
nabytych w udokumentowany sposób ze schroniska dla
bezdomnych zwierząt.
§2
Zwalnia się od opłaty posiadanie szczeniąt w wieku do
ośmiu tygodni.
§3
1. Opłata od posiadania psów jest płatna z góry, bez wezwania w terminie do 30 kwietnia roku podatkowego,
a w przypadku nabycia psa po tym terminie, w ciągu
14 dni od dnia powstania obowiązku.
2. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informację o psach, w terminie 14-stu dni od
dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w zakresie opłaty od
posiadania psów.
§4
1. Wpłaty opłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i
Gminy w Nowym Dworze Gdańskim lub na rachunek bankowy Nr 26 83060003 0000 8006 2000 0010 w Żuławskim
Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim.
2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa w mieście Nowy Dwór Gdański za pośrednictwem
Strażników Straży Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim,
a we wsiach – za pośrednictwem sołtysów oraz Strażników Straży Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim.
§5
1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania
psów w wysokości 8% od pobranej kwoty i wpłaconej
w terminie do kasy Urzędu Miasta i Gminy lub na rachunek bankowy Nr 26 83060003 0000 8006 2000 0010

w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze
Gdańskim.
2. Inkasent pobierający opłatę od posiadania psów, odprowadza ją w terminie 14 dni od dnia, w którym pobrano
opłatę.
3. Wynagrodzenie za inkaso będzie wypłacane do końca
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
opłatę.
§6
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Gdańskim z dnia 14 grudnia 2006 r. Nr 11/III/2006 w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów,
określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności,
określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia
za inkaso na 2007 rok.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Łukaszewicz

3284
UCHWAŁA Nr 83/XII/2007
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2008 rok.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 20 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.), uchwala się,
co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od środków transportowych
w następujących wysokościach:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton 550 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton 880 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1.090 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
1.670 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1.510 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
26 ton:
— o liczbie osi – dwie
1.780 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1.830 zł
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c) równej lub wyższej niż 26 ton:
— o liczbie osi – dwie i więcej
2.020 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
1.790 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1.620 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
26 ton:
— o liczbie osi – dwie
1.870 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1.980 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż
29 ton:
— o liczbie osi – dwie
1.980 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
2.000 zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton:
— o liczbie osi – dwie i trzy
2.050 zł
— o liczbie osi – cztery i więcej
2.460 zł
4) 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 ton 450 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 800 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1.100 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, a mniejszej niż
18 ton:
— o liczbie osi – dwie i więcej
1.300 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
31 ton:
— o liczbie osi – dwie
1.400 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1.450 zł
c) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton:
— o liczbie osi – dwie
1.500 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1.550 zł
d) powyżej 36 ton, a mniejszej niż 40 ton
— o liczbie osi – dwie
1.630 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1.700 zł
e) równej lub wyższej niż 40 ton
— o liczbie osi – dwie
1.810 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1.800 zł
6) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
z przyczepą z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
— o liczbie osi – dwie i więcej
1.550 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
31 ton:
— o liczbie osi – dwie
1.650 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1.700 zł
c) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton:
— o liczbie osi – dwie
1.800 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1.830 zł

d) powyżej 36 ton, a mniejszej niż 40 ton
— o liczbie osi – dwie
2.000 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
2.100 zł
e) równej lub wyższej niż 40 ton
— o liczbie osi – dwie
2.300 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
2.320 zł
7) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego
330 zł
8) Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
— o liczbie osi – jedna
330 zł
— o liczbie osi – dwie
360 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
710 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton:
— o liczbie osi – jedna
750 zł
— o liczbie osi – dwie i więcej
800 zł
c) powyżej 36 ton:
— o liczbie osi – jedna
1.100 zł
— o liczbie osi – dwie
1.170 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1.250 zł
9) Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
— o liczbie osi – jedna
370 zł
— o liczbie osi – dwie
410 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
850 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton:
— o liczbie osi – jedna
870 zł
— o liczbie osi – dwie i więcej
1.350 zł
c) powyżej 36 ton:
— o liczbie osi – jedna
1.650 zł
— o liczbie osi – dwie
1.550 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1.620 zł
10) Od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) do 15 miejsc 350 zł
b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc 860 zł
c) powyżej 30 miejsc
1.200 zł
§2
Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7, i 10 wyprodukowanych w 2003 r. i nowszych stawki podatku zmniejsza
się i określa się w wysokości:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
— powyżej 3,5 tony do 5,5 ton
430 zł
— powyżej 5,5 tony do 9 ton
680 zł
— powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
840 zł
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2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
— od 3,5 tony do 5,5 ton
360 zł
— powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
640 zł
— powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
900 zł
3) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego
240 zł
4) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
— do 15 miejsc
280 zł
— powyżej 15 miejsc do 30 miejsc
690 zł
— powyżej 30 miejsc
1.000 zł
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§4

§1
Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną za podstawę
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Damnica
na 2008 rok z kwoty 58,29 zł. za 1 kwintal żyta do kwoty
44,00 zł. za 1 kwintal żyta.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok 2008.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Zdzisław Kwaśniewski

3286

Traci moc uchwała Nr 12/III/2006 Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2007 rok.

UCHWAŁA Nr XV/107/07
Rady Gminy Damnica
z dnia 15 listopada 2007 r.

§5

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnienia od podatku na 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Łukaszewicz

3285
UCHWAŁA Nr XV/106/07
Rady Gminy Damnica
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia ceny skupu żyta jako podstawy
wymiaru podatku rolnego 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; 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, 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) 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; zmiany: Dz. U. z 2006 r.
Nr 191,poz. 1412, Nr 245,poz. 1775; Nr 249,poz. 1825;
Dz. U. z 2007 r.Nr 109,poz. 747) i Komunikatu 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) Rada
Gminy Dymnica uchwala, co następuje:

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; zmiany: 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; 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. Dz. U.
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) oraz 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 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 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 na 2008 r. (M.P. Nr 47, poz. 557),
Rada Gminy Dymnica uchwala, co następuje:

1(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),
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).
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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§1
1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni
0,58 zł.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni
3,73 zł.
c) pozostałych od 1 m2 powierzchni
w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
0,15 zł.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,51 zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej
16,57 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew8,00 zł.
nym od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od
1 m2 powierzchni użytkowej
3,38 zł.
e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej
w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
3,18 zł.
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§2
1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte
na cele związane z działalnością w zakresie ochrony
przeciwpożarowej,
b) budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane na działalność kulturalną oraz kultury
fizycznej i sportu za wyjątkiem lokali mieszkalnych
i części wynajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
c) budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane do zaopatrzenia mieszkańców w wodę
i odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowych,
d) lokale i grunty pod tymi lokalami służącymi do zaopatrzenia mieszkańców w medykamenty i leki,
e) budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane na prowadzenie świadczeń pomocy społecznej,
f) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na biblioteki
i świetlice.
§3
Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych pobierany będzie w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego na podstawie nakazu płatniczego. Należności
z tego tytułu należy wpłacać na rachunek budżetu gminy:

BS Ustka 379315 0004 0001 0025 2000 0010 lub w kasie
Urzędu.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok 2008.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Zdzisław Kwaśniewski
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UCHWAŁA Nr XV/108/07
Rady Gminy Damnica
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych oraz zwolnienia od podatku
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: zmiany 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; Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717; Nr162 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; Nr 138 poz. 974) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (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 245 poz. 1775; Nr 249 poz. 1828;
Nr 251 poz. 1847) w związku z obwieszczeniem 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) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2008 r.
(M.P.Nr 47 poz. 557) Rada Gminy Damnica uchwala, co
następuje:

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 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.WEL 187 z 20.07.1999 r.)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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§1

§2

1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 563,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
972,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1177,00 zł
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
a) z dwiema osiami jezdnymi
1330,00 zł
b) z trzema osiami jezdnymi
1637,00 zł
c) z czterema i więcej osiami jezdnymi do mniej niż
29 ton
2046,00 zł
d) z czterema i więcej osiami jezdnymi od 29 ton
i powyżej
2302,00 zł
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton
1330,00 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu
równej lub wyższej niż 12 ton:
a) do 36 ton włącznie:
— z dwiema osiami jezdnymi do mniej niż 31 ton
1842,00 zł
— z dwiema osiami jezdnymi od 31 ton i powyżej
1944,00 zł
— z trzema osiami jezdnymi
1791,00 zł
b) powyżej 36 ton:
— z dwiema osiami jezdnymi
2046,00 zł
— z trzema osiami jezdnymi do mniej niż 40 ton
2149,00 zł
— z trzema osiami jezdnymi od 40 ton i powyżej
2456,00 zł
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego
717,00 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 w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie:
— z jedną osią jezdną
819,00 zł
— z dwiema osiami jezdnymi
1228,00 zł
— z trzema osiami jezdnymi
1023,00 zł
b) powyżej 36 ton:
— z jedną osią
1023,00 zł
— z dwiema osiami jezdnymi
1740,00 zł
— z trzema osiami jezdnymi
1688,00 zł
7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
768,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
921,00 zł.

Zwalnia się od podatku środki transportowe służące do
dowozu dzieci do placówek oświatowych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok 2008.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Zdzisław Kwaśniewski

3288
UCHWAŁA Nr XII/70/07
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok
podatkowy 2008 na obszarze gminy Kwidzyn.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.1) w związku z komunikatem 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) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa
obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2008 na
obszarze gminy Kwidzyn, określoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2007 r. w kwocie 58,29 zł. za 1q żyta, obniża się do kwoty
42,00 zł. za 1q żyta.
§2
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Ordon

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825 oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 747.
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UCHWAŁA Nr XII/71/07
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
Na podstawie 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 z późn. zm.1), 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.2)
oraz pkt 1 i 2 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 Gminy uchwala, co następuje:
§1
Określa się następującą wysokość stawek podatku od
nieruchomości, należnego od osób fizycznych i prawnych,
jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, wymienionych w art. 3 ust. 1 powołanej
na wstępie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
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 – 3,65 zł. od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,18 zł. od
1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby
mieszkalne – 0,53 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 17,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,87 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych –
3,25 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 4,75 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 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, z zastrzeżeniem pkt 4.
4) od budowli wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków – 0,01% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) budynki mieszkalne lub ich części zajęte wyłącznie na
cele mieszkalne emerytów i rencistów samotnie mieszkających,
2) grunty emerytów i rencistów przekazane im na własność
w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
3) budynki gospodarcze związane z gospodarstwem domowym osób fizycznych.
§3
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi.
§4
Traci moc uchwała Nr XXVIII/198/05 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
tego podatku (Dz. U. Woj. Pom. z dnia 9 grudnia 2005 r.
Nr 135, poz. 3035).
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego
2008.
Przewodniczący Rady
Henryk Ordon

3290
UCHWAŁA Nr 94/2007
Rady Gminy w Główczycach
z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawek podatku
od nieruchomości na 2008 rok.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249,
poz. 1828 oraz Nr 245, poz. 1775.
2 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203
oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 138,
poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 5 ust. 1, 2, 3, 4 oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z późn. zm.) oraz obwieszczenie MF.z dnia 26.07.2007 r.
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.Nr 47, poz. 557)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
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§1

3291

Ustala się następujące wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m² powierzchni
0,60 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni
3,74 zł
c) pozostałych – od 1 m² powierzchni
0,12 zł
2. od budynków i ich części:
a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby
mieszkalne – od 1 m² powierzchni użytkowej 0,59 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m²
powierzchni użytkowej
17,50 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m² powierzchni użytkowej
8,86 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie świadczeń usług medycznych – od 1 m²
powierzchni użytkowej
3,84 zł
e) pozostałych – od 1 m² powierzchni użytkowej 4,00 zł
f) od budynków gospodarczych użytkowanych przez
osoby otrzymujące emeryturę lub rentę z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego – od 1 m² powierzchni
użytkowej
0,12 zł
g) od budynków zajętych przez jednostki organizacyjne
gminy (w tym mieszkalne, związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej i pozostałe) – od 1 m² powierzchni użytkowej
0,01 zł
h) od budynków zajętych na prowadzenie działalności
w zakresie agroturyzmu – od 1 m² powierzchni użytkowej
1,20 zł
3. od budowli – ich wartości
2%
a) od budowli będących w posiadaniu lub trwałym zarządzie gminnym – ich wartości
0,01%
b) od budowli infrastruktury ciepłowniczej – ich wartości
1%

UCHWAŁA Nr 95/2007
Rady Gminy w Główczycach
z dnia 19 listopada 2007 r.

§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. budynki i grunty przeznaczone na potrzeby ochrony
przeciwpożarowej i cele kulturalne.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. po
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Główczycach.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Puchalski

w sprawie ustalenia na obszarze gminy 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 (tj.Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn.zm.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26.07.2007 r. w sprawie
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych (M.P. Nr 47, poz. 557) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się podatek od środków transportowych na terenie
gminy na 2008 rok według załącznika Nr 1.
§2
Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy bezpośrednio wykorzystywane do realizacji zadań
własnych z zakresu administracji samorządowej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. po
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Główczycach.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Puchalski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 95/2007
Rady Gminy Główczyce
z dnia 19 listopada 2007 r.
STAWKI PODATKU
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2008 ROK
Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,50 tony do 5,50 tony włącznie 589,00 zł
b) powyżej 5,50 tony do 9 ton włącznie
707,00 zł
c) powyżej 9,0 ton i poniżej 12,0 ton
826,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
a) z dwiema osiami jezdnymi
2508,00 zł
b) z trzema osiami jezdnymi
2508,00 zł
c) z czterema i więcej osiami jezdnymi
2313,00 zł
3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
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o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,50 tony i poniżej 12 ton
1535,00 zł
4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton:
a) do 36 ton włącznie bez względu na liczbę osi jezdnych
1996,00 zł
b) powyżej 36 ton:
— z dwiema osiami jezdnymi
2100,00 zł
— z trzema osiami jezdnymi
2583,00 zł
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12,0 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
472,00 zł
6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, równą lub
wyższą niż 12,0 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) do 36,0 ton włącznie:
— z jedną osią jezdną
1410,00 zł
— z dwiema i trzema osiami jezdnymi
1410,00 zł
b) powyżej 36,0 ton:
— z jedną osią jezdną
1260,00 zł
— z dwiema osiami jezdnymi
1737,00 zł
— z trzema osiami jezdnymi
1737,00 zł
7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszy niż 30 miejsc 945,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1900,00 zł

3292
UCHWAŁA Nr 96/2007
Rady Gminy w Główczycach
z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawki opłaty
miejscowej i uzdrowiskowej na 2008 rok.
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 późn. zm.) art. 19 pkt 1lit. b/c/d/i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z póź. zmianami) ustawy z dnia
28 lipca 2005 r.o lecznictwie uzdrowiskowym,uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399) oraz obwieszczenie
z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek
w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 747 poz. 557)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawkę opłaty miejscowej w wysokości
1,36 zł dziennie w miejscowości IZBICA objętej Rozporządzeniem Nr 4/91 Wojewody Słupskiego z dnia 8 lipca
1991 r. w sprawie wykazu miejscowości, w których pobiera
się opłatę miejscową (Dziennik Urzędowy Województwa
Słupskiego Nr 12 poz. 63 z późn. zm.).

§2
Ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości
1,00 zł dziennie w miejscowościach uzdrowiskowych.
§3
Poboru opłaty wymienionej w § 1 i 2 dokonują osoby
upoważnione przez Wójta, którym z tego tytułu przysługuje
prowizja brutto w wysokości 10% zainkasowanych kwot
opłaty.
§4
Inkasenci pobierający opłatę miejscową odprowadzają ją
kwartalnie w terminie do dnia 15 miesiąca następującego
po kwartale, w którym pobrano opłatę.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. po
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Główczycach.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Puchalski

3293
UCHWAŁA Nr 97/2007
Rady Gminy w Główczycach
z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawki opłaty
targowej na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 19 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 obwieszczenia M.F.
z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
z dnia 26 lipca 2007 r. (M.P. Nr 47, poz. 557) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawkę opłaty targowej w wysokości 31,00 zł
dziennie.
§2
Opłatę targową pobiera się:
od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonującej
sprzedaży na targowiskach.
§3
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.
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§4
Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za
okresy miesięczne, w terminie do 15 każdego miesiąca za
miesiąc poprzedni w kasie Gminy.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. po
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Główczycach.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Puchalski

3294
UCHWAŁA Nr XIII/147/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone
w ustawie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1
i art. 42 ust. 1 i 2 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, 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, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), 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, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828
i Nr 251, poz. 1847) uchwala się, co następuje:
§1
Ustalić stawki podatku od nieruchomości:
1. Od 1 m2 powierzchni użytkowej:
a) budynków mieszkalnych lub ich części 0,48 zł
b) budynków mieszkalnych posiadających jedynie źródło
ogrzewania nie na paliwo stałe
0,25 zł
c) budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna
oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
18,00 zł
d) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
7,53 zł
e) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych
3,46 zł
f) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
5,41 zł
2. Od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4-6 ustawy.
3. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi – od
1 m2 powierzchni 0,65 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne i retencyjne
lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni
3,10 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni
0,20 zł
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Nieruchomości lub ich części zajęte przez:
a) domy opieki społecznej,
b) żłobki,
c) biblioteki publiczne;
d) jednostki realizujące zadania w zakresie rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym.
2. Powierzchnię piwnic i strychów, z wyjątkiem zajętych na
mieszkanie, garaż lub prowadzenie działalności gospodarczej.
3. W przypadku, gdy w budynku mieszkalnym nie ma ani
strychu, ani piwnicy zwalnia się od podatku – 15m2 powierzchni w budynku gospodarczym, jeżeli pełni on faktycznie funkcję strychu lub piwnicy. Zwolnienie to dotyczy
budynku gospodarczego usytuowanego w najbliższym
otoczeniu przy budynku mieszkalnym.
4. Budynki lub ich części będące własnością osób fizycznych, od powierzchni zajmowanej przez najemców na
podstawie decyzji administracyjnych o przydziale lokalu,
z wyjątkiem powierzchni zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej.
§3
Traci moc Uchwała Nr III/27/06 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień
niż określone w ustawie (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2007 r. Nr 10,
poz. 332 i Nr 69, poz. 1025).
§4
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia
2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski
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UCHWAŁA Nr XIII/148/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
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. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153,
poz. 1271, 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, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218) oraz art. 10 ust. 1 i 2 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 i Nr 251,
poz. 1847) uchwala się, co następuje:
§1
Wysokość stawek podatku od środków transportowych
w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika
nr 2 do niniejszej uchwały,
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 3 do
niniejszej uchwały,

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 4 do
niniejszej uchwały
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 5 do
niniejszej uchwały,
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem,
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 6 do
niniejszej uchwały,
7) od autobusu wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc Uchwała Nr XXXIX/349/05 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
(Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 135, poz. 2984).
§3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia
2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/148/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 listopada 2007 r.
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Dopuszczalna
masa całkowita w tonach
powyżej

do

3,5
5,5
9

5,5
9
poniżej 12

stawka podatku w zł
wyprodukowane
do 31.12.1992 r.
600
1 000
1 200

wyprodukowane
od 01.01.1993 r.
580
980
1 140
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/148/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 listopada 2007 r.
Stawki 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

1 300

1 380

13

14

1 350

1 400

14

15

1 600

1 650

15

18

1 620

1 670

trzy osie
15

17

1 610

1 650

17

19

1 620

1 680

19

21

1 625

1 690

21

23

1 630

1 750

23

25

1 800

2 070

25

26

2 000

2 100

cztery osie i więcej
23

25

1 620

1 650

25

27

2 060

2 080

27

29

2 070

2 090

29

31

2 090

2 230

31

32

2 100

2 290
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/148/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 listopada 2007 r.
Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
dopuszczalna masa
całkowita w tonach

stawka podatku w zł

mniej niż

wyprodukowane
do 31.12.1992 r.

wyprodukowane
od 01.01.1993 r.

3,5

12

o nacisku na siodło do 8 ton
1 100
o nacisku na siodło powyżej 8 ton

990

3,5

12

3,5

12

nie mniej niż

1 200
ciągniki balastowe
1 200

1 080
1 080

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/148/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 listopada 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
dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + naczepa
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

18

1 600

1 650

18

25

1 660

1 720

25

31

1 680

1 730

31

40

1 750

1 770

trzy osie
36

40

1 750

1 770

40

44

2 150

2 250

2 260

2 290

od 44 ton i więcej
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Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/148/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 listopada 2007 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton
dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa,
przyczepa + pojazd silnikowy
w tonach

stawka podatku w zł

nie mniej niż

mniej niż

wyprodukowane
do 31.12.1992 r.

wyprodukowane
od 01.01.1993 r.

7

12

1 050

950

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIII/148/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 listopada 2007 r.
Stawki podatku dla 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

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

jedna oś
12

18

820

830

18

25

840

850

25

28

870

880

dwie osie
23

28

870

890

28

33

940

950

33

38

1 050

1 340

38

44

1 100

1 530

trzy osie
36

38

800

980

38

44

1 020

1 330

1 750

1 770

od 44 ton i więcej
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Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIII/148/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 listopada 2007 r.
Stawki podatku dla autobusów
Liczba miejsc do siedzenia
równej
mniej niż
lub wyższej

stawka podatku w zł
wyprodukowane
wyprodukowane
do 31.12.1992 r.
od 01.01.1993 r.

30

–

1 100

1 000

–

30

1 770

1 500

3296

§3

UCHWAŁA Nr XIII/149/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 listopada 2007 r.

Opłatę można uiścić:
a) bezpośrednio przelewem na konto bankowe Urzędu
Miejskiego nr 78 1160 2202 0000 0000 6088 1644,
b) w kasie Urzędu Miejskiego,
c) do rąk inkasentów wyznaczonych przez Radę Miejską.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad
ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 i art. 42
ust. 1 i 2 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 214,
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, 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, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218), art. 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 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251,
poz. 1847) oraz art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 7 grudnia
2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249,
poz. 1828) uchwala się, co następuje:
§1
1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów przez osoby
fizyczne w wysokości jak niżej z zastrzeżeniem ust. 2.
— za pierwszego psa
34,00 zł
— za drugiego i kolejnego psa
17,00 zł
2. Ustala się opłatę z tytułu posiadania psów przez emerytów i rencistów samotnych, samodzielnie prowadzących
gospodarstwo domowe w wysokości 17,00 zł od każdego
posiadanego psa.
§2
Opłata od posiadania psów za dany rok płatna jest jednorazowo – bez wezwania – w terminie do 31 marca danego
roku, z zastrzeżeniem § 4 uchwały.

§4
1. Posiadacze, którzy nabyli psa w ciągu danego roku kalendarzowego uiszczają opłatę w terminie 14 dni, liczonych
od końca miesiąca, w którym zaistniało to zdarzenie.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty wygasa z upływem miesiąca, w którym ustał obowiązek jej uiszczenia.
3. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł
w ciągu roku, opłatę za ten rok ustala się proporcjonalnie
do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
4. Osoby fizyczne są obowiązane zgłosić fakt powstania
lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w terminie
14 dni od jego zaistnienia.
5. Organem właściwym w sprawach opłaty od posiadania
psów jest Burmistrz Miasta.
§5
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się w przypadkach określonych w ustawie, a ponadto:
1) od posiadanych psów nabytych ze schroniska dla
bezdomnych zwierząt, prowadzonego przez Gminę
Miejską Chojnice – za okres 12 miesięcy od daty
wejścia w posiadanie,
2) od posiadanych szczeniąt do 3 miesiąca życia.
§6
Traci moc uchwała Nr II/18/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od posiadania psów, określenia terminów
płatności, zasad ustalania i poboru tego podatku oraz
wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie
(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 86, poz. 2031).
§7
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
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§8

3298

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia
2008 r.

UCHWAŁA Nr XIII/151/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 listopada 2007 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski

3297
UCHWAŁA Nr XIII/150/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
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. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153,
poz. 1271, 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, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)
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, Nr 191,
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz
z 2007 Nr 109, poz. 747) oraz Komunikatu Prezesa GUS
z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r.
(MP z 2007 r. Nr 77, poz. 831) uchwala się, co następuje:
§1
Obniża się średnią cenę skupu żyta – stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2008 r. z kwoty
58,29 zł do 50,00 zł za 1 kwintal.
§2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§3
Traci moc Uchwała Nr II/17/06 z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2007 r. Nr 1, poz. 1).
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia
2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski

w sprawie określenia wykazu inkasentów opłaty od
posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 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 214,
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, 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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337), art. 19 ust. 2 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 i Nr 251,
poz. 1847) uchwala się, co następuje:
§1
1. Zarządza się na terenie Gminy Miejskiej Chojnice pobór
w drodze inkasa opłaty od posiadania psów.
2. Do poboru opłaty, o której mowa w ust. 1, wyznacza się
inkasentów:
1) Krystyna Tuszkiewicz – na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 1,
2) Elżbieta Leszman– na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 2,
3) Bożena Witos – na terenie Samorządu Mieszkańców
Osiedla Nr 3,
4) Andrzej Wojtkowiak – na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 4,
5) Danuta Lewandowska – na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 5,
6) Olga Orłowska – na terenie Samorządu Mieszkańców
Osiedla Nr 7,
7) Bogumiła Wałdoch – na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 6, i na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 8,
8) Piotr Prondzinski – na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 9,
9) Zbigniew Ramutkowski i Helena Ramutkowska – na
terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 10.
§2
Wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w § 1
ust. 2 ustala się w wysokości 10% od sumy pobranych
kwot.
§3
Traci moc uchwała Nr III/26/06 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wykazu
inkasentów podatku od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.Pom.
z 2007 r. Nr 10, poz. 331).
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Chojnice.
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§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski

Poz. 3298, 3299, 3300, 3301

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. 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.Nr 191,
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r.
Nr 109, poz. 747) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1

3299
UCHWAŁA Nr XIII/153/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby
przeznaczonych do wydania licencji na zarobkowy
przewóz osób taksówką.
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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153,
poz. 1271, 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, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz
art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381) uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się dziesięć nowych przeznaczonych do wydania
w 2008 r. licencji na zarobkowy przewóz osób taksówką na
terenie miasta Chojnice.

Średnią cenę żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
określoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 r. (Mon.Pol. Nr 77 poz. 831) obniża się z kwoty
58,29 zł. za 1q do kwoty 43,00 zł.
§2
Podatek rolny płatny jest w kasie Urzędu Gminy
w Człuchowie, bądź na rachunek Gminy B.S. Człuchów
Nr 10932600060000058920000010 lub u sołtysa.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§4
Traci moc uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy Człuchów
z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta
na terenie gminy Człuchów.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Bachan

§2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski

3300
UCHWAŁA Nr XII/87/07
Rady Gminy Człuchów
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta na terenie gminy
Człuchów
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 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,

3301
UCHWAŁA N r XII/88/07
Rady Gminy Człuchów
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone
w ustawie.
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 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, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr167,
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. 5 ust. 1 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.:
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) obwieszczenia Min.
Fin. z dn. 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M.P.
Nr 47 poz. 557) Rada Gminy uchwala, co następuje:
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§1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. od budynków mieszkalnych lub ich części. – 0,52 zł.
za m² pow. użytkowej,
2. od budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,01 zł. za m² pow. użytkowej,
3. od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 8,86 zł. za m² pow. użytkowej,
4. od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
– 3,50 zł. za m² pow. użytkowej,
5. od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł. za m²
pow. użytkowej,
6. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,
7. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,71 zł. za m²
powierzchni,
8. od gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –
3,74 zł. od 1 ha powierzchni,
9. od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,16 zł.za m²
powierzchni.
§2
Ustala się stawki od nieruchomości, dla właścicieli nieruchomości, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta bądź zasiłek przedemerytalny w wysokości:
a) od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,26 zł.
za m² pow. użytkowej,
b) od pozostałych budynków lub ich części – 2,50 zł.
za m² pow. użytkowej,
c) od pozostałych gruntów – 0,08. zł. za m² powierzchni.
§3
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki i grunty wykorzystywane do realizacji zadań
statutowych i ustawowych gminy,
b) grunty i budowle zajęte pod ogrody zoologiczne.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt a nie obejmują
budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt b niniejszego
paragrafu będzie zastosowane pod warunkiem udokumentowania posiadania statutu ogrodu zoologicznego.
§4
Podatek od nieruchomości płatny jest w kasie Urzędu
Gminy w Człuchowie, bądź na rachunek Gminy Nr konta
B.S. Człuchów Nr 10932600060000058920000010 lub
u sołtysa.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6
Traci moc uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy Człuchów
z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień
niż określone w ustawie.
§7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Bachan

3302
UCHWAŁA Nr XII/89/07
Rady Gminy Człuchów
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone
w ustawie.
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. 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. 10, 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, 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 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2008 r. (M.P Nr 76 z dnia 19 października 2007 r.
poz. 813) 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. Nr 47 z dnia 3 sierpnia
2007 r. poz. 557) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od środków
transportowych obowiązujące na terenie gminy Człuchów:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej od powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton wg
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej 12 ton wg załącznika nr 2
do niniejszej uchwały.
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 164

Poz. 3302

— 14086 —
§3

3,5 tony do poniżej 12 ton wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 4 do
niniejszej uchwały.
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do
poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Od autobusów – wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych
pojazdy wykorzystywane do realizacji zadań statutowych i
ustawowych gminy.
§4
Podatek od środków transportowych płatny jest w kasie
Urzędu Gminy w Człuchowie, bądź na rachunek Gminy
numer konta B.S. Człuchów Nr 109326000600000589200
00010 lub u sołtysa.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6
Traci moc Uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień
niż określone w ustawie.

§2

§7

Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych obniża się wg załącznika
nr 1, załącznika nr 3, załącznika nr 5 i załącznika nr 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Bachan

Załącznik Nr 1
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
od powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton.
Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w zł.

od

do

Wyprodukowane
do 1999 roku włącznie

Wyprodukowane
od 2000 roku

powyżej 3,5

5,5 włącznie

460,00

400,00

powyżej 5,5

9 włącznie

600,00

570,00

powyżej 9

poniżej 12

810,00

800,00

Załącznik Nr 2
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej
niż

mniej niż

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

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie
12

13

932,00

943,00

13

14

944,00

955,00
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15

15

955,00

965,00

965,00

1.374,00

Trzy osie
12

17

1.258,00

1.316,00

17

19

1.316,00

1.371,00

19

21

1.372,00

1.427,00

21

23

1.427,00

1.481,00

23

25

1.535,00

1.724,00

1.535,00

1.724,00

25

Cztery osie i więcej
12

25

1.535,00

1.645,00

25

27

1.645,00

1.757,00

27

29

1.757,00

2.084,00

29

31

1.854,00

2.583,00

1.854,00

2.583,00

31

Załącznik Nr 3
Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
do poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku (w złotych)

od

do

Wyprodukowane
do 1999 roku włącznie

Wyprodukowane
od 2000 roku

3,5

poniżej 12

901,00

846,00

Załącznik Nr 4
Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita zespołów
pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy
+ przyczepa
(w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej
niż

mniej niż

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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie
12

18

1.098,00

1.207,00

18

25

1.207,00

1.316,00

25

31

1.316,00

1.427,00

1.636,00

1.996,00

31
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Trzy osie
12

40

40

1.374,00

1.909,00

1.909,00

2.583,00

Załącznik Nr 5
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku (w złotych)

od

do

Wyprodukowane
do 1999 roku włącznie

Wyprodukowane
od 2000 roku

7

poniżej 12

226,00

175,00

Załącznik Nr 6
Stawki podatku dla 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
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita zespołów
pojazdów: naczepa/
przyczepa + pojazd
silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej
niż

mniej niż

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

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś
12

18

110,00

219,00

18

25

197,00

351,00

351,00

616,00

25

Dwie osie
12

28

235,00

340,00

28

33

671,00

929,00

33

38

929,00

1.411,00

1.257,00

1.856,00

38

Trzy osie
12
38

38

742,00

1.035,00

1.030,00

1.398,00
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Załącznik Nr 7
Stawki podatku od autobusów.
Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku (w złotych)

Liczba miejsc

Wyprodukowane
do 1999 roku włącznie

Wyprodukowane
od 2000 roku

mniej niż 30

790,00

733,00

równej 30 lub więcej

1.636,00

1.579,00

3303
UCHWAŁA Nr XII/90/07
Rady Gminy Człuchów
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr II/9/06 Rady Gminy
Człuchów z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie stawek
podatku od posiadania psa i wprowadzenia innych
zwolnień niż określone w ustawie.
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 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, 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. 14 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) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się uchwałę Nr II/9/06 Rady Gminy Człuchów
z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psa i wprowadzenia innych zwolnień niż określone
w ustawie z dniem 1 stycznia 2008 r.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Bachan

3304
UCHWAŁA Nr XII/73/07
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie stawek opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 1990 r. (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 214, poz. 1806 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r.
Nr 48 poz. 327), oraz art. 19 pkt 1 lit. a) i p k t 2 u s t a w y
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,
Nr 251, poz. 1847), obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008 r.
(Monitor Polski Nr 47, poz. 557) Rada Miejska w Czarnem
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się z dniem 1 stycznia 2008 r. stawki opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących
sprzedaży na targowiskach, w wysokości:
1) na wyznaczonym i przylegającym do terenu targowiska
miejskiego w Czarnem przy ul. Targowej:
a) z ręki, kosza, przyczepy ciągnikowej, samochodu
17,00 zł
b) ze stoiska za każdy rozpoczęty 1 m²
3,00 zł
2) w ciągu ulic: Kościuszki, Plac Wolności, Młyńska,
Moniuszki w Czarnem:
a) z ręki, kosza, przyczepy ciągnikowej, samochodu
50,00 zł
b) ze stoiska za każdy rozpoczęty 1 m²
15,00 zł
3) pozostałych ulicach na terenie miasta:
a) z ręki, kosza, przyczepy ciągnikowej, samochodu
20,00 zł
b) ze stoiska za każdy rozpoczęty 1 m²
4,00 zł
4) w sołectwach na terenie gminy Czarne:
a) z ręki, kosza, przyczepy ciągnikowej, samochodu
17,00 zł
b) ze stoiska za każdy rozpoczęty 1 m²
3,00 zł
z tym że, dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć
631,94 zł
§2
Targowiskiem o którym mowa w § 1 są wszelkie miejsca,
w których jest prowadzony handel z zastrzeżeniem, że
opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków z wyjątkiem targowisk pod
dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw
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§3

§1

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa
przez dzierżawcę terenu targowiska miejskiego bądź
wyznaczonego pracownika Urzędu Miasta i Gminy.
2. W przypadku poboru opłaty targowej w drodze inkasa
przez dzierżawcę o którym mowa w ust. 1 ustala się
wynagrodzenie za inkaso w wysokości 90% od pobranej
opłaty targowej.

Określa się z dniem 1 stycznia 2008 r. stawki podatku
od środków transportowych w stosunku rocznym w wysokości:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika
nr 1 do niniejszej uchwały.
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika
nr 2 do niniejszej uchwały.
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łączne z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 3 do niniejszej
uchwały.
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 4 do
niniejszej uchwały.
5. od 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 wg załącznika nr 5 do niniejszej
uchwały.
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. od autobusów wg załącznika nr 7.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
§5
Traci moc uchwała Nr II/11/06 Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stawek opłaty targowej
(Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 8, poz. 235).
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czarnem
Benedykt Lipski

3305
UCHWAŁA Nr XII/74/07
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 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, 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) oraz art. 10 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, Nr 251,
poz. 1847), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26
lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (Monitor Polski Nr 47,
poz. 557) Rada Miejska w Czarnem uchwala, co następuje:

§2
Z dniem 31 grudnia 2007 r. traci moc uchwała
Nr II/9/06 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 8, poz 233).
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czarnem
Benedykt Lipski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/74/07
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 listopada 2007 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ
POWYŻEJ 3,5 TONY I PONIŻEJ 12 TON
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
od

do

1.
powyżej 3,5
powyżej 5,5
powyżej 9

2.
5,5 włącznie
do 9 włącznie
poniżej 12

Stawka podatku (w złotych)
wyprodukowane
do 1990 roku
3.
620
760
1.160

wyprodukowane
po 1990 roku
4.
585
545
1.060

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/74/07
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 listopada 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)

nie mniej niż

mniej niż

1.

2.

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (się jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
za równoważne
3.
DWIE OSIE
1.210
1.310
1.360
1.310
TRZY OSIE
1.460
1.510
1.590
1.610
2.010
2.010
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
1.630
2.010
2.010
2.030
2.030

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4.
1.260
1.360
1.430
1.410
1.510
1.560
1.610
1.710
2.060
2.010
1.610
2.010
2.030
2.462
2.462
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/74/07
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 listopada 2007 r.
STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH
DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ
ZESPOŁU POJAZDÓW OD 3,5 TON I PONIŻEJ 12 TON
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
od

do

1.
3,5

2.
poniżej 12

Stawka podatku (w złotych)
wyprodukowane
do 1990 roku
3.
1.270

wyprodukowane
po 1990 roku
4.
1.165

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/74/07
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 listopada 2007 r.
STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOWANYCH
DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ
ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

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

nie mniej niż

mniej niż

1.

2.

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych )

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
3.
DWIE OSIE
1.270
1.480
1.690
1.790
TRZY OSIE
1.860
2.010

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
4.
1.585
1.790
1.780
1.947
1.860
2.310

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 164

Poz. 3305

— 14093 —

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/74/07
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 listopada 2007 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ OD 7 TON I PONIŻEJ 12 TON
Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ
PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO
Dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów: naczepa
/przyczepa+pojazd
silnikowy/
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

od

do

wyprodukowane
do 1990 roku

wyprodukowane
po 1990

1.

2.

3.

4.

7

poniżej 12

850

745
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/74/07
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKU DLA 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
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa
/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej
niż

mniej niż

1.

2.

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku ( w złotych )

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
za równoważne
3.
JEDNA OŚ
910
960
1.010
DWIE OSIE
1.060
1.110
1.160
1.210
TRZY OSIE
1.110
1.160

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4.
960
1.010
1.060
1.110
1.160
1.310
1.760
1.160
1.310
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Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XII/74/07
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 listopada 2007 r.
STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW
Liczba miejsc
równej lub
mniej niż
wyższej
1.
2.
20
20
30

Stawka podatku ( w złotych )
wyprodukowane
wyprodukowane
do 1990 roku
po 1990 roku
3.
4.
960
760
1.260
1.210
1.310
1.260

3306

3307

UCHWAŁA Nr XII/84/07
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 listopada 2007 r.

UCHWAŁA Nr XI/103/07
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów
podatku rolnego.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 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, 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) oraz art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (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)
Rada Miejska w Czarnem uchwala, co następuje:

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 późn. zm.) 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, z późn. zm.) oraz
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)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2007 r. określaną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października
2007 r. Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” Nr 77 poz. 831 obniża
się do kwoty 50,00 zł za 1q przyjmując jako podstawę do
wymiaru podatku rolnego na rok 2008.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czarnem
Benedykt Lipski

§1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,62 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
– 3,74 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni – 0,20 zł,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m 2 powierzchni użytkowej –
0,59 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej – 12,50 zł,
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c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 8,86 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od
1 m2 powierzchni użytkowej – 1,87 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni użytkowej – 3,20 zł,
3) od budowli określonych na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
– 2% ich wartości.
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości w roku 2008:
1. grunty pod wysypiskiem odpadów stałych oraz budynki
znajdujące się na tych gruntach
2. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby
prowadzenia działalności w zakresie kultury i sportu
w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.)
3. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie
działalności związanej z realizacją bieżących zadań wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229
ze zm.
4. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych i promocji zdrowia zgodnie z ustawą z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.
U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)
5. sieć kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą w tym przepompownie i przyłącze
6. cmentarze, grunty pod cmentarzami oraz domy przedpogrzebowe położone na terenie cmentarzy
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Michalski

3308
UCHWAŁA Nr XI/104/07
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie
gminy Lichnowy w 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:
§1
Obniża się cenę skupu żyta, będącą podstawą do
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lichnowy
w 2008 r. do kwoty 50,00 zł za 1 q.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Michalski

3309
UCHWAŁA Nr XI/105/07
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie podatku od środków transportowych na
2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1
i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2008 r. (M.P. z 2007r. Nr 76, poz.813) i Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych (M.P. z 2007 r. Nr 47, poz. 557) Rada
Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 620 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 930 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
– 1.138 zł
2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) o liczbie osi – dwie
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
13 ton
– 1.342 zł
— równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż
14 ton
– 1.500 zł
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— równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż
15 ton
– 1.552 zł
— równej lub wyższej niż 15 ton
– 1.654 zł
b) o liczbie osi – trzy
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
17 ton
– 1.342 zł
— równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż
19 ton
– 1.500 zł
— równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż
21 ton
– 1.654 zł
— równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż
23 ton
– 1.758 zł
— równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż
25 ton
– 1.912 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton
– 1.964 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
25 ton
– 1.654 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż
27 ton
– 1.758 zł
— równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż
29 ton
– 1.861 zł
— równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż
31 ton
– 1.964 zł
— równej lub wyższej niż 31 ton
– 2.170 zł
3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) o liczbie osi – dwie
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
13 ton
– 1.654 zł
— równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż
14 ton
– 1.758 zł
— równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż
15 ton
– 1.861 zł
— równej lub wyższej niż 15 ton
– 2.068 zł
b) o liczbie osi – trzy
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
17 ton
– 1.654 zł
— równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż
19 ton
– 1.758 zł
— równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż
21 ton
– 1.861 zł
— równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż
23 ton
– 1.964 zł
— równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż
25 ton
– 2.068 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton
– 2.068 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
25 ton
– 1.654 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż
27 ton
– 1.861 zł
— równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż
29 ton
– 2.068 zł
— równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż
31 ton
– 2.378 zł
— równej lub wyższej niż 31 ton
– 2.378 zł
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4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton
– 930 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton
– 1.138 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton
– 1.342 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) o liczbie osi – dwie
— równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton
– 1.240 zł
— równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż
25 ton
– 1.447 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż
31 ton
– 1.654 zł
— równej lub wyższej niż 31 ton
– 1.861 zł
b) o liczbie osi – trzy
— równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
40 ton
– 1.654 zł
— równej lub wyższej niż 40 ton
– 2.170 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) o liczbie osi – dwie
— równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton
– 1.292 zł
— równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż
25 ton
– 1.552 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż
31 ton
– 1.706 zł
— równej lub wyższej niż 31 ton
– 1.965 zł
b) o liczbie osi – trzy
— równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
40 ton
– 1.654 zł
— równej lub wyższej niż 40 ton
– 2.378 zł
7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
– 1.025 zł
8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi – jedna
— równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton
– 827 zł
— równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż
25 ton
– 878 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton
– 1.034 zł
b) o liczbie osi – dwie
— równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
28 ton
– 992 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 164

Poz. 3309, 3310, 3311

— 14097 —

— równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszej niż
33 ton
– 1.034 zł
— równej lub wyższej niż 33 ton i mniejszej niż
38 ton
– 1.138 zł
— równej lub wyższej niż 38 ton
– 1.240 zł
c) o liczbie osi – trzy
— równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż
38 ton
– 1.342 zł
równej lub wyższej niż 38 ton
– 1.552 zł
9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi – jedna
— równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton
– 878 zł
— równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż
25 ton
– 982 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton
– 1.034 zł
b) o liczbie osi – dwie
— równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
28 ton
– 1.138 zł
— równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszej niż
33 ton
– 1.240 zł
— równej lub wyższej niż 33 ton i mniejszej niż
38 ton
– 1.447 zł
— równej lub wyższej niż 38 ton
– 1.654 zł
c) o liczbie osi – trzy
— równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
38 ton
– 1.447 zł
— równej lub wyższej niż 38 ton
– 1.552 zł
10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a) mniejszej niż 30 miejsc
– 828 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
– 982 zł

3310
UCHWAŁA Nr XIV/94/2007
Rady Gminy Malbork
z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako
podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2008 na
obszarze Gminy Malbork.
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 ze zm.) 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.), Komunikat Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. Rada Gminy Malbork uchwala, co następuje:
§1
Obniża się średnią cenę skupu żyta, jako podstawę
obliczenia podatku rolnego na 2008 rok do wysokości
48,00 zł za 1 dt.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwała Nr III/19/2006 Rady Gminy Malbork
z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na
rok 2007 na obszarze Gminy Malbork.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Malbork
Michał Błachut

§2
Traci moc Uchwała Nr II/14/06 Rady Gminy Lichnowy
z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków
transportowych na 2007 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Michalski

3311
UCHWAŁA Nr XIV/95/2007
Rady Gminy Malbork
z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2008 rok.
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 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) Rada Gminy Malbork
uchwala, co następuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie
Gminy Malbork wynoszą:
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1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,65 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 3,65 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1 m2
powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 5,80 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej.
3. od budowli – 2% ich wartości ustalonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwała Nr III/16/2006 Rady Gminy Malbork
z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Malbork
Michał Błachut
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3312
UCHWAŁA Nr XIV/96/2007
Rady Gminy Malbork
z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od środków
transportowych na terenie gminy na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 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 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 oraz z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. nr 17,
poz. 128 i 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 oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (MP Nr 47
poz. 557 z dnia 03 sierpnia 2007 r.) Rada Gminy w Malborku
uchwala co następuje;
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie gminy jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych poza
przypadkami określonymi w art. 12 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych środki transportowe przeznaczone
na działalność związaną z ratownictwem przeciwpożarowym.
§3
Traci moc Uchwała Nr III/17/2006 z dnia 12 grudnia
2006 r. Rady Gminy Malbork w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie
gminy.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy w Malborku
Michał Błachut
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/96/2007
Rady Gminy Malbork
z dnia 23 listopada 2007 r.
Wysokość stawek podatku od środków transportowych 2008 roku
1)
a)
b)
c)
2)
3)
4)
a)
b)
5)

6)
a)
b)
7)
a)
b)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu);
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
powyżej 9 ton

670,87 zł
1 114,29 zł
1 329,15 zł

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton

2 555,61 zł

od ciągników siodłowych lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton
od ciągników siodłowych lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów;
do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton - z tym że,
od przyczepy lub naczepy, której 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
od przyczepy lub naczepy, której łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów;
do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton - z tym że,
od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia;
mniej niż 30 miejsc
równej lub wyższej niż 30 miejsc

3313
UCHWAŁA Nr XIV/97/2007
Rady Gminy Malbork
z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na
2008 rok.
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 ze zm.) oraz art. 15, 16 i 19 pkt 1 a, 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2008 r. MP Nr 47 poz. 557 z dnia 3 sierpnia
2007 r. Rada Gminy Malbork uchwala, co następuje:
§1
Określa się następujące stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Malbork:
Przy sprzedaży z:
1) samochodu osobowego, straganu, stołu – 17,00 zł;
2) innych samochodów, przyczep – 32,00 zł;

1 554,00 zł

1 972,99 zł
2 555,61 zł

1 341,15 zł

1 564,00 zł
1 972,99 zł
1 564,00 zł
1 972,99 zł

3) z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza oraz w innych
sytuacjach – 10,00 zł.
§2
1. Zarządza się pobór opłaty w formie inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wszystkich sołectw
na terenie gminy.
3. Inkasentom przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 30% od zainkasowanej kwoty.
§3
Terminem płatności opłaty targowa jest dzień dokonania
sprzedaży.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc uchwała Nr III/16/2006 Rady Gminy Malbork
z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości
opłaty targowej na 2007 rok.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzien-
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niku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Malbork
Michał Błachut

3314
UCHWAŁA Nr XIV/98/2007
Rady Gminy Malbork
z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania
psów na 2008 rok.
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 ze. zm.) oraz art. 18 ust. 1 art. 19 pkt 1 litera s
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych Rada Gminy Malbork uchwala, co następuje:
§1
Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się
w wysokości 25,00,- zł od jednego psa
§2
1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania
do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku
powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku –
w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego kwotę
podatku ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy,
w których istniał obowiązek podatkowy.
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały
okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku
i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§3
1. Zarządza się pobór podatku w formie inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wszystkich sołectw
na terenie gminy.
3. Inkasentom przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Malbork
z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości
podatku od posiadania psów na 2007 rok.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Malbork
Michał Błachut

Poz. 3313, 3314, 3315, 3316

3315
UCHWAŁA Nr XIII/67/2007
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8-12b ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2008 r. (Monitor Polski Nr 76, poz. 813),
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2008 r. (Monitor polski Nr 47, poz. 557),
Rada Gminy w Liniewie na wniosek Wójta Gminy Liniewo
uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się na terenie gminy Liniewo zwolnienia od
podatków od środków transportowych inne niż określone
w powołanej ustawie o podatkach i opłatach lokalnych:
a) środki transportowe przeznaczone do przewozu dzieci
szkolnych,
b) środki transportowe przeznaczone do obsługi administracji samorządowej.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwała Nr II/9/2006 Rady Gminy w Liniewie
z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od
środków transportowych na 2007 rok.
§4
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ludwik Szparkowski

3316
UCHWAŁA Nr XIII/73/2007
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (jedn. tekst Dz. U. z 1994 r. Nr 94
poz. 431 z późn. zm.) Rada Gminy w Liniewie na wniosek
Wójta Gminy Liniewo uchwala, co następuje:
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§1
Do celów podatku rolnego obniża się cenę skupu żyta
ogłoszoną 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 dt. do kwoty 46,92 zł za 1 dt.
§2

3.

4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3

5.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ludwik Szparkowski

3317
UCHWAŁA Nr IX/100/07
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie podatku od nieruchomości .
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,zmieniony: 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 116 poz. 1203,nr 102,
poz. 1055 Dz. U. z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr175,
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), oraz 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, zm przen. Dz. U. z 2005 r.
nr 143,poz. 1199, 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), 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), 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) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych
w 2008 r.(M.P. z 2007 r. nr 47, poz. 557) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,40 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkal-

6.
7.

nych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 11,97 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,74 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
od pozostałych budynków lub ich części:
a) przeznaczonych na cele rekreacyjne – 6,37 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
b) pozostałych – 3,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
od budowli – 2% ich wartości,
od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,53 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 3,73 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych – 0,11 zł od 1 m2 powierzchni.
§2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich
części, budowle oraz grunty zajęte wyłącznie na potrzeby
statutowej działalności w zakresie kultury, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki
odpadami.
§3
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki
lub ich części dzierżawione od gminy Brusy o powierzchni
powyżej 800 m².
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2008 r.
§6
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr II-15/06 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
12 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady
Robert Skórczewski

3318
UCHWAŁA Nr IX/101/07
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
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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,zmieniony: 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 116 poz. 1203,nr 102,
poz. 1055 Dz. U. z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr175,
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),
oraz 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, zm przen. Dz. U. z 2005 r. nr 143,poz. 1199,
Dz. U. z 2007 r. nr 220, poz. 1601, nr 225, poz. 1635, nr 249,
poz. 1828, nr 251, poz. 1847, nr 245, poz. 1775), 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), 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),Obwieszczenie
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), Obwieszczenie
Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (M.P. z 2007 r. nr 76 poz. 813) Rada Miejska
uchwala, co następuje:

od 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 3 do
niniejszej uchwały,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 4 do
niniejszej uchwały,
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 5 do
niniejszej uchwały,
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 6 do
niniejszej uchwały,
7) autobusy wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
§2
Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy przeznaczone wyłącznie do przewozu dzieci w wieku
szkolnym.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§1

§4

Wysokość stawek podatku od środków transportowych
w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton wg
załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2008 r.
§5
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
Uchwała nr II-16/06 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
12 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku
od środków transportowych.
Przewodniczący Rady
Robert Skórczewski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/101/07
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2007 r.
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
dopuszczalna masa
całkowita w tonach

stawka podatku w złotych
wyprodukowane
do 1995 r.

wyprodukowane
po 1995 r.

powyżej 3,5 5,5 włącznie

665,00

616,00

powyżej 5,5

9 włącznie

779,00

723,00

powyżej 9

poniżej 12

864,00

810,00

od

do
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/101/07
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 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

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

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

12

13

1 053,00

1 053,00

13

14

1 162,00

1 162,00

14

15

1 253,00

1 253,00

1 361,00

1 361,00

15

trzy osie
12

17

1 172,00

1 172,00

17

19

1 282,00

1 282,00

19

21

1 391,00

1 391,00

21

23

1 501,00

1 501,00

23

25

1 588,00

1 703,00

1 695,00

1 703,00

25

cztery osie i więcej
12

25

1 731,00

1 731,00

25

27

1 786,00

1 786,00

27

29

1 896,00

1 896,00

29

31

2 328,00

2 563,00

2 411,00

2 563,00

31

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/101/07
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2007 r.
Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
dopuszczalna
masa całkowita
w tonach
od
do
3,5

poniżej 12

stawka podatku w złotych
wyprodukowane do 1995 r.
735,00

wyprodukowane po 1995 r.
735,00
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/101/07
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 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
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita w tonach

nie mniej niż

mniej niż

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

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

dwie osie
12

18

1 037,00

1 053,00

18

25

1 326,00

1 326,00

25

31

1 361,00

1 381,00

1 525,00

1 981,00

31

trzy osie
12

40

40

1 635,00

1 888,00

2 418,00

2 563,00
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IX/101/07
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2007 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton
dopuszczalna
masa całkowita
w tonach
od
do
7

stawka podatku w złotych
wyprodukowane do 1995 r.

poniżej 12

wyprodukowane po 1995 r.

670,00

616,00
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IX/101/07
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2007 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita w tonach

nie mniej niż

mniej niż

12

18

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym
za równoważne
jedna oś
604,00

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

604,00
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25

25

756,00

767,00

877,00
dwie osie

877,00

12

28

810,00

810,00

28

33

962,00

962,00

33

38

1 226,00

1 415,00

1 590,00
trzy osie

1 863,00

1 019,00

1 033,00

1 198,00

1 383,00

38
12

38

38

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IX/101/07
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2007 r.
Stawki podatku dla autobusów
liczba miejsc
do siedzenia
równej
mniej
lub
niż
wyższej

stawka podatku w złotych
wyprodukowane
do 1995 r.

wyprodukowane
po 1995 r.

30

-

994,00

953,00

-

30

1 102,00

1 048,00

3319
UCHWAŁA Nr IX/102/07
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2007 r.

(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999), 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
uchwala, co następuje:

w sprawie ustalenia dziennych stawek i poboru opłaty
targowej.

§1

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,zmieniony: 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 116, poz. 1203,nr 102,
poz. 1055 Dz. U. z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr175,
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), oraz art. 15, 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, zmieniony: Dz. U. z 2005 r.
nr 143,poz. 1199, Dz. U. z 2006 r. nr 220, poz. 1601,
nr 225, poz. 1635, nr 249, poz. 1818, nr 251, poz. 1847,
nr 245, poz. 1775), 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), Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości
1,40 zł za każdy 1 m2 zajmowanej powierzchni.
2. Przy sprzedaży owoców, warzyw, kwiatów i pozostałych
produktów rolnych stawkę wymienioną w ustępie 1 obniża się o 50%.
3. Stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć
kwoty 631,94 zł.
§2
Na terenie miasta Brusy inkasentami będą pracownicy
Urzędu pan Piotr Słomiński, pani Mirosława Lubinska,
a w sołectwach inkasentami będą sołtysi. Inkasenci opłaty
targowej otrzymywać będą prowizję w wysokości 10%
zainkasowanej kwoty.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
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morskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2008 r.
§5
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr II – 18/06 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
12 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek
i poboru opłaty targowej.
Przewodniczący Rady
Robert Skórczewski

§3
1. Opłatę miejscową pobierają właściciele gospodarstw
agroturystycznych, kwater prywatnych, hoteli, zajazdów,
ośrodków wczasowych oraz sołtysi.
2. Opłatę należy uregulować po przybyciu z góry za cały
okres pobytu najpóźniej następnego dnia po przybyciu do
miejscowości, o których mowa w § 1 w Urzędzie Miejskim
lub u inkasenta.
3. Przez obiekty świadczące usługi hotelarskie należy rozumieć w szczególności ośrodki wczasowe, pensjonaty,
zajazdy, hotele, placówki agroturystyczne oraz kwatery
prywatne.

3320

§4

UCHWAŁA Nr IX/103/07
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2007 r.

1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Za pobór opłaty miejscowej inkasenci otrzymują prowizję
w wysokości 20% zainkasowanej kwoty.
3. Poboru opłaty miejscowej osoby wymienione w § 3 ust. 1
dokonują na drukach kwitariuszy przychodowych K-103
pobieranych w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu
Miejskiego w Brusach
4. Pobrane kwoty opłaty miejscowej wraz z rozliczeniem
z zainkasowanych kwot inkasenci przekazują do 10-go
dnia miesiąca za miesiąc ubiegły, w którym opłata została
pobrana, a za miesiąc grudzień – do dnia 28 grudnia.

w sprawie opłaty miejscowej.
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,zmieniony: 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 116 poz. 1203,nr 102,
poz. 1055 Dz. U. z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr175,
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), oraz art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19 pkt 1 lit b, pkt 2
i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 121,
poz. 844, zm przen. Dz. U. z 2005 r. nr 143,poz. 1199, 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), 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), 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) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych (M.P. z 2007 r. nr 47, poz. 557) Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§1
Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej od osób
fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, w miejscowościach Męcikał, Leśno, Czernica, Drzewicz, Młynek,
Widno, Laska, Skoszewo, Kruszyn, Rolbik w następujących
wysokościach:
— od dzieci i uczącej się młodzieży za każdy dzień pobytu – 0,50 zł,
— od pozostałych osób za każdy dzień pobytu –
1,00 zł.
§2
Zwalnia się z opłaty miejscowej niepełnosprawne dzieci
i niepełnosprawną młodzież uczącą się.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2008 r.
§7
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała Nr II/17/06 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
12 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty miejscowej.
Przewodniczący Rady
Robert Skórczewski

3321
UCHWAŁA Nr IX/104/07
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru
podatku rolnego.
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,zmieniony: 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 116 poz. 1203,nr 102,
poz. 1055 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,
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poz. 974), 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, zm. przen.: Dz. U. z 2005 r. nr 143, poz. 1199,
Dz. U. z 2006 r. nr 191, poz. 1412,nr 249,poz. 1825,
nr 245 poz. 1775, Dz. U. z 2007 r. nr 109, poz. 747) oraz
Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2007 r. (M.P. z 2007 r. nr 77, poz. 831)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Obniża się cenę skupu żyta z kwoty 58,29 zł do 27,62
zł za 1 kwintal, przyjętą za podstawę obliczania podatku
rolnego na terenie gminy Brusy.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2008 r.
§4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
Uchwała Nr II-19/06 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
12 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
dla celów wymiaru podatku rolnego.
Przewodniczący Rady
Robert Skórczewski

3322
UCHWAŁA Nr XIV/323/07
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
Działając 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 późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.),
Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§1
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Gdynia:
1) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
— od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV
492,00 zł
— od pozostałych samochodów
624,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
— od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV
588,00 zł

Poz. 3321, 3322

— od pozostałych samochodów
720,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
— od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV
948,00 zł
— od pozostałych samochodów
1 212,00 zł
2) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 2 364,00 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:
a) od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego
normy ekologiczne EURO I, EURO II, EURO III, EURO
IV
1 212,00 zł
b) od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych
1 560,00 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 zawieszeniem uznanym za równoważne
1 632,00 zł
— z pozostałym zawieszeniem
1 896,00 zł
b) powyżej 36 ton
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2 028,00 zł
— z pozostałym zawieszeniem
2 472,00 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:
492,00 zł
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
840,00 zł
— z pozostałym zawieszeniem
1 284,00 zł
b) powyżej 36 ton
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z tym, że:
1 020,00 zł
— dla przyczepy i naczepy o dwóch osiach
i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 38 ton i więcej
1 092,00 zł
— z pozostałym zawieszeniem, z tym, że:
1 452,00 zł
— dla przyczepy i naczepy o dwóch osiach
i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 38 ton i więcej
1 620,00 zł
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc:
— od autobusu spełniającego normy ekologiczne
EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV
696,00 zł
— od pozostałych autobusów
900,00 zł
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b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
— od autobusu spełniającego normy ekologiczne
EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV
1 560,00 zł
— od pozostałych autobusów
1 776,00 zł
§2
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr III/23/06 Rady Miasta Gdyni z 12 grudnia
2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków
transportowych (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego
z 2007 r., nr 2, poz. 46).
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski

1
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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),
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).
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.

3323
UCHWAŁA Nr XIV/324/07
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty
targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości.
Działając 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 późn. zm.), art. 19 pkt 1,
lit. a), pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844
z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. u. z 2005 r. nr 8, poz. 60
z późn. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§1
1. Wysokość opłaty targowej zależna jest od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, czasu trwania
i powierzchni zajętej na sprzedaż, a także od lokalizacji
targowiska.
2. Opłata targowa jest opłatą dzienną.
3. Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie na
targowisku, gdzie opłatę pobrano.
§2
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.
§3
1. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie
sprzedaży na targowiskach wyznaczonych, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie
sprzedaży poza targowiskami wyznaczonymi, stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§4
1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej, zobowiązanych do jej
poboru, wyznacza się:
1) osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące targowisko,
2) Jakuba Kobylińskiego,
3) Józefa Pobłockiego,
4) Macieja Walk.
§5
1. Inkasenci, za wyjątkiem określonych w ust. 2, wpłacają
do budżetu miasta pełną kwotę zebranej opłaty i rozliczają się z pobranych druków opłaty w następujących
terminach:
1) do dnia dwudziestego każdego miesiąca – za okres
od początku miesiąca do dnia 15 każdego miesiąca,
2) do dnia piątego następnego miesiąca – za okres od
16 dnia do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.
2. Inkasenci wymienieni w § 4 ust. 2 pkt 2), 3), 4) wpłacają
do budżetu miasta kwotę zebranej opłaty targowej w dniu
jej pobrania, nie później jednak niż do godziny 12 dnia
roboczego następującego po dniu pobrania.
3. Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% pobranych
opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę targową na
wyznaczonych targowiskach prowadzących sprzedaż
detaliczną oraz inkasenci pobierający opłatę targową
poza targowiskami wyznaczonymi
4. Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 15% pobranych
opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę targową na
targowiskach, na których prowadzi się sprzedaż hurtową
5. Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 14 dni od momentu
przedstawienia rozliczenia.
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§6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.

po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski

§7
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała Nr III/24/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 12 grudnia
2006 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty
targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości.
(Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2007 r., nr 2,
poz. 47).

1

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

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),
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).
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.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/324/07
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 listopada 2007 r.
STAWKI OPŁATY TARGOWEJ ZA PROWADZENIE SPRZEDAŻY NA WYZNACZONYCH TARGOWISKACH

lp.

forma sprzedaży

1

2
przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki,
wózków, wiader,
2
z ziemi itp., - za 1 m zajętej powierzchni
terenu
2
przy sprzedaży z ław i stołów - za 1 m
zajętej powierzchni
przy sprzedaży ze stoisk, straganów,
tzw. „żab” - „szczęk”, oraz z przyczep do
samochodów osobowych - od jednej
sztuki
przy sprzedaży z pojazdu
samochodowego - od jednej szt.
a) osobowego i ciężarowego
o ładowności do 2,5 ton,
b) o ładowności od 2,5 ton do 7,0 ton,
c) o ładowności powyżej 7 ton.

1.

2.

3.

4.

∗

dzienne opłaty na targowiskach
prowadzących sprzedaż detaliczną
(zł)
w strefie
poza strefą
śródmiejskiej
śródmiejską
3
4
3,80

3,20

dzienna stawka
na targowiskach
prowadzących (zł)
sprzedaż hurtową
5
x

Przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 400 zł
5,90
4,80
x
Przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 400 zł
19,50*

16,00*

13,00*

25,00*

16,00*

11,00*

32,00*
82,00*

27,00*
66,00*

16,00*
19,60*

przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 631,94 zł

Objaśnienia:
1. Strefa śródmiejska - oznacza teren zawarty pomiędzy ulicami: Św. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP
od dworca Gdynia Główna do przystanku Wzgórze św. Maksymiliana włącznie, ul. Świętojańska
od Al. Zwycięstwa do Al. Marsz. Piłsudskiego, i dalej Al. Marsz. Puiłsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego.
2
2
2. Opłata za 1 m - oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m powierzchni zajętej na sprzedaż.
3. Opłata dzienna - w dniu sprzedaży w godzinach otwarcia targowiska.
4. Przyczepa do samochodu osobowego - także czasowo umiejscowiona lub pozbawiona kół.
5. Stoisko - odpowiednio urządzony punkt sprzedaży.
6. Stragan - rodzaj niewielkiego, prowizorycznie urządzonego punktu sprzedaży.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/324/07
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 listopada 2007 r.
STAWKI OPŁAT TARGOWYCH ZA PROWADZENIE SPRZEDAŻY POZA WYZNACZONYMI TARGOWISKAMI
lp.

rodzaj działalności

1

2
- sprzedaż pocztówek, biletów, biletów ZKM,
biletów na imprezy masowe, kart
parkingowych, gazet, książek, przewodników
1. turystycznych, map, losów, losów loterii
fantowych,
- sprzedaż wyrobów artystów plastyków
i twórców sztuki ludowej
sprzedaż art. związanych ze świętami
2. kalendarzowymi i uroczystościami miejskimi,
kwiatów, sadzonek i choinek
sprzedaż, art. sezonowych i pamiątkarskich
lub promocja nowego produktu
- w okresie od 01.01 do 30.04 i od 01.10.
3. do 31.12
- w okresie od 01.05 do 30.06 i do 01.09
do 30.09
- w okresie od 01.07 do 31.08
4.

sprzedaż małej gastronomii i napojów
chłodzących

5.

sprzedaż małej gastronomii i napojów
2
chłodzących z wózka - do 1 m

podst.
wymiaru
3

w strefie
śródmiejskiej
4

poza strefą
śródmiejską
6

m

2

3,30*

3,30*

m

2

10,70*

10,70*

stanowisko

5,50*

5,50*

stanowisko

12,00*

12,00*

stanowisko

22,00*

22,00*

punkt

26,00

20,00

m

2

16,50*

16,50*

6. sprzedaż ze stoisk przed sklepami

m

2

10,00*

7,70*

7. imprezy i kiermasze

m

2

2,30*

2,30*

punkt

27,00

22,00

stanowisko

22,00*

13,50*

8. warzywa i owoce
9. sprzedaż innych artykułów

* przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 631,94 zł.
Objaśnienia:
1. Strefa śródmiejska - oznacza teren zawarty pomiędzy ulicami: Św. Wojciecha, Jana z Kolna, torami
PKP od dworca Gdynia Główna do przystanku Wzgórze św. Maksymiliana włącznie, ul. Świętojańska
od Al. Zwycięstwa do Al. Marsz. Piłsudskiego, i dalej Al. Marsz. Piłsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego.
2
2
2. Opłata za 1 m - oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m powierzchni zajętej na sprzedaż.
3. Opłata za punkt - oznacza opłatę za wyznaczoną powierzchnię i lokalizację
2
4. Opłata za stanowisko – oznacza opłatę za każde rozpoczęte 10 m powierzchni zajętej na sprzedaż
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§4

UCHWAŁA Nr XIV/325/07
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 listopada 2007 r.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr III/25/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 12 grudnia
2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej
w mieście Gdynia, terminu płatności oraz sposobu jej
poboru (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2007 r.
nr 2, poz. 48).

w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w mieście
Gdynia, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
Działając 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 późn. zm.), art. 17 i art. 19,
pkt 1 lit b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 121,
poz. 844 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja Podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. nr 8,
poz. 60 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem nr 3/92
Wojewody Gdańskiego z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie
ustalenia miejscowości w województwie gdańskim, w
których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala,
co następuje:

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski

3325
UCHWAŁA Nr XIV/326/07
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 listopada 2007 r.

§1
Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości
1,78 zł.
§2
1. Opłata może by ć wpłacana bezpośrednio na konto
urzędu, w kasie urzędu lub płacona u inkasenta.
2. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej
poboru wyznacza się osoby kierujące hotelami, motelami,
pensjonatami, domami wczasowymi, wypoczynkowymi
lub wycieczkowymi, schroniskami, kampingami, polami
biwakowymi albo podobnymi obiektami usługowymi,
w których przebywają czasowo osoby podlegające
opłacie.
3. Inkasenci opłaty winni dokonywać rozliczenia wpływów
z budżetem miasta w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.
4. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości
10% pobranych opłat, płatne w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczenia.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.

1
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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),
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).
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.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Miasta Gdyni.
Działając 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 późn. zm.), art. 5, ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Rada
Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, od
następujących przedmiotów opodatkowania:
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) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego:
– 0,33 zł od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
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),
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).
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.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 164

Poz. 3325, 3326

— 14112 —
2

a) mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m powierzchni użytkowej,
b) 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,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– 8,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
– 3,84 zł od m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
– 6,37 zł od m2 powierzchni użytkowej.
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
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.
§3
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr III/22/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 12 grudnia
2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy
Woj. Pomorskiego z 2007 r., nr 2, poz. 45).
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski
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),
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).
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.

3326
UCHWAŁA Nr XV/94/2007
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 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 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.1)) oraz art. 10 ust. 1, 2 i art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.2)) uchwala się, co następuje:
§1
Wysokość stawek podatku od środków transportowych
w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika
nr 2 do niniejszej uchwały,
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 3 do
niniejszej uchwały,
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 4 do
niniejszej uchwały,
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 5 do
niniejszej uchwały,
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 6 do
niniejszej uchwały,
7) od autobusu wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
§2
Obniżeniu ulega wysokość stawek rocznych podatku
od środków transportowych od pojazdów określonych
w załącznikach niniejszej uchwały:
— w załączniku nr 1 o 50 zł
— w załączniku nr 3 o 60 zł
— w załączniku nr 7 o 70 zł,
wyposażonych w katalizatory, zasilanych paliwem gazowym, spełniających normy Euro III, Euro IV i Euro V. Wysokość stawek po obniżeniu nie może być niższa od stawek
minimalnych określonych odpowiednio w przepisach ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Bytów.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., po
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uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Wiczkowski
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
i Nr 167, poz. 1759 oraz 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 i Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635 i Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV/94/2007
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2007 r.
Stawki roczne podatku dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
dopuszczalna masa całkowita
w tonach
powyżej

do włącznie

3,5
5,5

5,5
9

powyżej

mniej niż

9

12

stawka podatku w zł
wyprodukowane
do 31.12.1997 r.
638
1.006
wyprodukowane
do 31.12.1997 r.

wyprodukowane
od 01.01.1998 r.
638
944
wyprodukowane
od 01.01.1998 r.

1.158

1.108
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/94/2007
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 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
16
16
18
od 18 ton i więcej

1.286
1.532
1.778

1.328
1.552
1.798

trzy osie
12

16

1.266

1.286

16

18

1.512

1.532

od 18 ton i więcej

1.746

1.778

cztery osie i więcej
12

16

1.236

1.266

16

18

1.480

1.502

18
29
od 29 ton i więcej

1.726
1.746

1.746
2.210
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XV/94/2007
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2007 r.
Stawki roczne podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
dopuszczalna masa całkowita
w tonach

stawka podatku w zł

nie mniej niż

mniej niż

wyprodukowane
do 31.12.1997 r.

wyprodukowane
od 01.01.1998 r.

3,5

12

1.128

1.078

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XV/94/2007
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 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

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

dwie osie
12

18

1.798

1.848

18

25

1.808

1.860

25

31

1.818

1.870

1.828

1.880

od 31 ton i więcej

trzy osie
12

40

1.828

1.848

40

44

1.838

2.300

1.848

2.300

od 44 ton i więcej

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 164

Poz. 1002

— 14115 —

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XV/94/2007
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2007 r.
Stawki roczne podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton
dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa,
przyczepa + pojazd silnikowy
w tonach

stawka podatku w zł

nie mniej niż

mniej niż

wyprodukowane
do 31.12.1997 r.

wyprodukowane
od 01.01.1998 r.

7

12

894

872

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XV/94/2007
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2007 r.
Stawki roczne podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 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

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

jedna oś
12

18

884

894

18

25

904

914

924

934

od 25 ton i więcej

dwie osie
12

28

914

934

28

33

1.420

1.440

33

38

1.440

1.460

1.460

1.530

od 38 ton i więcej

trzy osie i więcej
12

36

1.512

1.522

36

38

1.522

1.532

44

1.630

1.680

1.650

1.700

38

od 44 ton i więcej
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Załącznik nr 7
do uchwały Nr XV/94/2007
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2007 r.
Stawki roczne podatku dla autobusów
liczba miejsc do siedzenia
równej
mniej niż
lub wyższej

stawka podatku w zł
wyprodukowane
wyprodukowane
do 31.12.1997 r.
od 01.01.1998 r.

30

-

730

678

-

30

1.470

1.420

3327
UCHWAŁA Nr XV/95/2007
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od
nieruchomości na rok 2008.
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 późn. zm.1)) art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.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
Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości
na rok 2008 określa załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Bytów.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., po
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Wiczkowski
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
i Nr 167, poz. 1759 oraz 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 i Nr 173 poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 160, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847.

Załącznik
do uchwały Nr XV/95/2007
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2007 r.
WYSOKOŚĆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI
1. od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,19 zł od 1 m2
powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,58 zł od 1 m2 ,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 18,42 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
3,84 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
e) letniskowych – 6,37 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 4,33 zł od 1 m2
pow. użytkowej.
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
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3328
UCHWAŁA Nr XV/96/2007
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na
rok 2008.
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 późn. zm.1)), 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 z późn. zm.2)), uchwala
się, co następuje:
§1

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 zł za 1 dt.
do kwoty 45,00 zł za 1 dt.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Bytów.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., po
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości na rok 2008,
nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem kultury i sportu masowego z wyjątkiem części wydzielonych przeznaczonych
do prowadzenia działalności gospodarczej.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Bytów.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.,
po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Wiczkowski
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
i Nr 167, poz. 1759 oraz 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 i Nr 173 poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 160, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Wiczkowski
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
i Nr 167, poz. 1759 oraz 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 i Nr 173 poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 160, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847.

3330
UCHWAŁA Nr XV/98/2007
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.
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 późn. zm.1)) art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.2))
uchwala się, co następuje:
§1

3329
UCHWAŁA Nr XV/97/2007
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów
podatku rolnego na rok 2008.
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 późn. zm.1)), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z późn.zm.2)), uchwala się, co następuje:
§1
Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2007 r. określoną w komunikacie Prezesa

Na terenie Gminy Bytów wprowadza się opłatę od posiadania psów.
§2
Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 30,00 zł rocznie za jednego psa.
§3
1. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pies
został nabyty a wygasa z upływem miesiąca, w którym
ustały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku
uiszczania opłaty.
2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania
w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
3. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł
w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjo-
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nalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek
uiszczania opłaty. Opłata płatna jest w terminie 14 dni
od daty powstania obowiązku uiszczania opłaty.
§4

Poz. 3329, 3330, 3331, 3332
§2

Stawka opłaty miejscowej dla emerytów, rencistów
i dzieci do lat 6 wynosi 50% stawki ustalonej w § 1.
§3

1. Wpłaty z tytułu opłaty od posiadania psów można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego lub
w kasie Urzędu Miejskiego w Bytowie.
2. Poboru opłaty od posiadania psów na terenie sołectw
mogą dokonywać w drodze inkasa sołtysi.
3. Wynagrodzenie za pobór opłaty wynosi 10% od pobranej
i wpłaconej kwoty.

1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty miejscowej w miejscowościach
wyszczególnionych w § 1 wyznacza się właścicieli
nieruchomości na których przebywają osoby w celach
wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej
wynosi 9% zainkasowanej kwoty.

§5

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Bytów.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.,
po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. oraz
podlega ogłoszeniu w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Wiczkowski
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
i Nr 167, poz. 1759 oraz 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 i Nr 173 poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 160, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847.

Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Adamowicz
1 Zmiany 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, 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, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218.
2 Zm. przen. Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U z 2006 r. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 r,
Nr 245, poz. 1775.

3331
UCHWAŁA Nr XIII/61/2007
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej 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 z późn. zm.1), art. 19 pkt 1 lit.,,b” 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 z późn. zm.2) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2008 r. (MP. Nr 47, poz. 557) uchwala
się, co następuje:
§1
Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej dla osób
przebywających w celach wypoczynkowych, turystycznych
lub szkoleniowych w miejscowościach: Krzynia, Konradowo
(Strzegomino) i Gałęzów w wysokości 1,78 zł za każdy dzień
pobytu.

3332
UCHWAŁA Nr XIII/62/2007
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości 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 z późn. zm.1) oraz art. 10 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 z późn. zm.2) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października
2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (MP. Nr 76, poz. 813)
uchwala się, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok zgodnie z wykazem stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
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§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. oraz podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Adamowicz
1 Zmiany 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, 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, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218.
2 Zm. przen. Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U z 2006 r. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 r,
Nr 245, poz. 1775.

Załącznik
do Uchwały Nr XIII/62/2007
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 29 listopada 2007 r.
WYKAZ STAWEK PODATKU
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
NA TERENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
NA 2008 ROK
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
569 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
677 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
783 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 i liczby
osi, bez względu na rodzaj zawieszenia:
a) pojazd posiadający dwie osie:
— od 12 ton do mniej niż 15 ton
1.292 zł
— od 15 ton wzwyż
1.462 zł
b) pojazdy posiadające trzy osie:
— od 12 ton do mniej niż 19 ton
1.292 zł
— od 19 ton do mniej niż 23 tony
1.292 zł
— od 23 ton wzwyż
1.842 zł
c) pojazd posiadający cztery osie i więcej:
— od 12 ton do mniej niż 23 tony
1.292 zł
— od 23 ton do mniej niż 27 ton
1.932 zł
— od 27 ton do mniej niż 29 ton
2.125 zł
— od 29 ton wzwyż
2.428 zł
3. od ciągnika siodłowego i balastowego o którym mowa
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony do 7 ton włącznie
790 zł
b) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie
935 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.010 zł

4. od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu
pojazdów i liczby osi bez względu na rodzaj zawieszenia:
a) zespół pojazdów posiadający dwie osie:
— od 12 ton do mniej niż 14 ton
1.099 zł
— od 14 ton do mniej niż 18 ton
1.629 zł
— od 18 ton do mniej niż 31 ton
1.792 zł
— od 31 ton do 36 ton włącznie
1.919 zł
— powyżej 36 ton dla każdego rodzaju zawieszenia
2.095 zł
b) zespół pojazdów posiadający trzy osie:
— od 12 ton do 36 ton włącznie
1.996 zł
— powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton
2.123 zł
— od 40 ton dla każdego rodzaju zawieszenia
2.525 zł
5. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 677 zł
6. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od łącznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej
masy całkowitej i liczby osi, bez względu na rodzaj
zawieszenia:
a) pojazdy jednoosiowe:
— od 12 ton do mniej niż 18 ton
790 zł
— od 18 ton do mniej niż 25 ton
790 zł
— od 25 ton do 36 ton włącznie
790 zł
— powyżej 36 ton
999 zł
b) pojazdy dwuosiowe:
— od 12 ton do mniej niż 23 ton
790 zł
— od 23 ton do mniej niż 28 ton
790 zł
— od 28 ton do mniej niż 33 tony
992 zł
— od 33 ton do 36 ton włącznie
1.508 zł
— powyżej 36 ton
1.986 zł
c) pojazdy trzy osiowe:
— od 12 ton do mniej niż 38 ton
1.100 zł
— od 38 ton wzwyż
1.495 zł
7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie
790 zł
b) od 16 do mniej niż 30 miejsc
857 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.886 zł

3333
UCHWAŁA Nr XIII/63/2007
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek 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 z późn. zm.1) oraz art. 5 ust. 1 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
z późn. zm.2) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (MP Nr 47, poz. 557)
uchwala się, co następuje:
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§1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,53 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,11 zł
za 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 14,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
– 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
– 3,83 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 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§2
1. Zwalnia się od podatku od 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) świadczenia pomocy społecznej,
c) rozwoju i upowszechniania kultury,
4) budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane na działalność w zakresie kultury fizycznej
i sportu.
2. Nie podlegają zwolnieniu nieruchomości lub ich części
wymienione w ust. 1 wykorzystywane do prowadzenie
działalności gospodarczej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
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. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i w sołectwach.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Adamowicz
1 Zmiany 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, 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, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218.
2 Zm. przen. Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U z 2006 r. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 r,
Nr 245, poz. 1775.

3334
UCHWAŁA Nr XIII/64/2007
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
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. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 18a, pkt1 i art. 19 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.2) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007
r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłatach lokalnych w 2008 r. (MP Nr 47, poz. 557) uchwala
się, co następuje:
§1
1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów w kwocie
20 zł od jednego psa.
§2
1. Termin płatności ustala się do dnia 31 marca 2008 r.
a w przypadku nabycia psa po tym terminie, w ciągu
2 tygodni od dnia nabycia.
2. W przypadku nabycia psa po dniu 30 czerwca roku budżetowego pobiera się 50% stawki określonej w § 1.
§3
1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze
inkasa.
2. Inkasentami opłaty od posiadania psów są osoby fizyczne, których wykaz stanowi załącznik do uchwały.
3. Wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów
wynosi 50% zainkasowanej kwoty.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
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ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2008 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i sołectwach.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Adamowicz

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, 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, Nr 173, poz. 1218.
2 Zm.przen. Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U z 2006 r Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,poz. 1847 r,
Nr 245, poz. 1775.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,

Załącznik
do Uchwały Nr XIII/64/2007
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 29 listopada 2007 r.
Wykaz inkasentów opłaty od posiadania psów
Lp.

Nazwisko i imię inkasenta

Nazwa sołectwa

1.

Masłyk Wioletta

Borzęcino -Brzeziniec

2.

Labuda Stanisław

Budowo

3

Świerczek Janusz

Dębnica Kaszubska

4.

Mathiak Ewa

Krzywań-Grabin

5.

Bagrowska Dorota

Skarszów Górny/Dolny

6.

Kołnierzak Zbigniew

Dobieszewo

7.

Skowroński Mirosław

Dobra

8.

Bojanowski Zdzisław

Gałęzów

9.

Dawidowski Stefan

Gogolewko

10.

Sowińska Beata

Gogolewo

11.

Dziewańska Teresa

Jawory

12.

Dańczak Jan

Kotowo

13.

Mieczkowska Wioleta

Łabiszewo

14.

Wyka Marzena

Mielno

15.

Krycki Jarosław

Motarzyno

16.

Knitter Kazimierz

Niepoględzie

17.

Daleki Benedykt

Podole Małe

18.

Stankiewicz Zdzisława

Podwilczyn

19.

Wijata Barbara

Starnice-Troszki

20

Nowak Ewa

Żarkowo
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3335
UCHWAŁA Nr 88/V/2007
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów
obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko.
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, 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 214
poz. 1806, 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 i Nr 173 poz. 1218) 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 z późn. zm.), w związku z komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października
2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (Mon. Pol. Nr 77, poz. 831)
– Rada Miejska w Miastku uchwala, co następuje:
§1
Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako
podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy
Miastko z kwoty 58,29 zł do kwoty 40,00 zł za 1 dt.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.
§3
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku rolnego
należnego za 2008 r.
2. Uchwała podlega też publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Miastku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Miastku
Dariusz Zabrocki

Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218)
oraz art. 5 ust. 1 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 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2008 r. (Mon. Pol. Nr 47, poz. 557) Rada
Miejska w Miastku uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Miastko w wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł od
1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych lub ich części – 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
– 17,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
– 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 6,24 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
§2

3336
UCHWAŁA Nr 89/V/2007
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko.
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, 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 214
poz. 1806, 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.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości pomieszczenia
gospodarcze (z wyłączeniem garaży) będące w wyłącznym
posiadaniu emerytów i rencistów, których dochody łączne
nie przekraczają kwoty 750,- zł (brutto) na osobę w rodzinie
– pod warunkiem, że nie są związane z jakąkolwiek działalnością gospodarczą.
§3
Traci moc uchwała Nr 16/V/2006 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od
nieruchomości w Gminie Miastko.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.
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§5
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
2. Uchwała podlega też publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Miastku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Miastku
Dariusz Zabrocki

3337
UCHWAŁA Nr 90/V/2007
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie podatku od środków transportowych
w Gminie Miastko.
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, 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 214
poz. 1806, 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 i Nr 173 poz. 1218) oraz
art. 10 ust. 1-3 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 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2008 r. (Mon. Pol. Nr 47, poz. 557) oraz obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (Mon. Pol. Nr 76, poz. 813) Rada Miejska
w Miastku uchwala, co następuje:
§1
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące w Gminie Miastko – w wysokości:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 385,- zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 755,- zł,
c) powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton
– 1.145,- zł;
2a. od samochodów ciężarowych – z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) o liczbie osi – dwie i dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
— od 12 ton do poniżej 15 ton
– 1.555,- zł,
— od 15 ton wzwyż
– 1.650,- zł,
b) o liczbie osi – trzy i dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
— od 12 ton do poniżej 19 ton
– 1.470,- zł,
— od 19 ton do poniżej 23 ton
– 1.700,- zł,
— od 23 ton wzwyż
– 1.900,- zł,
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c) o liczbie osi – cztery lub więcej i dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
— od 12 ton do poniżej 27 ton
– 1.705,- zł,
— od 27 ton do poniżej 29 ton
– 1.915,- zł,
— od 29 ton wzwyż
– 2.250,- zł;
2b. od samochodów ciężarowych – z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych:
a) o liczbie osi – dwie i dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
— od 12 ton do poniżej 15 ton
– 1.645,- zł,
— od 15 ton wzwyż
– 2.030,- zł,
b) o liczbie osi – trzy i dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
— od 12 ton do poniżej 19 ton
– 1.610,- zł,
— od 19 ton do poniżej 23 ton
– 1.900,- zł,
— od 23 ton wzwyż
– 2.210,- zł,
c) o liczbie osi – cztery lub więcej i dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
— od 12 ton do poniżej 27 ton
– 1.915,- zł,
— od 27 ton do poniżej 29 ton
– 2.250,- zł,
— od 29 ton wzwyż
– 2.445,- zł;
3. 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
– 535,- zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 890,- zł,
c) powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton
– 1.260,- zł;
4a. od ciągników siodłowych i balastowych – jak w punkcie
3, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne:
a) o liczbie osi – dwie i dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
— od 12 ton do poniżej 31 ton
– 1.340,- zł,
— od 31 ton do 36 ton włącznie
– 1.810,- zł,
— powyżej 36 ton
– 2.120,- zł,
b) o liczbie osi – trzy i dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
— od 12 ton do 36 ton włącznie
– 1.710,- zł,
— powyżej 36 ton, a mniej niż 40 ton – 2.025,- zł,
— od 40 ton wzwyż
– 2.295,- zł;
4b. od ciągników siodłowych i balastowych – jak w punkcie
3, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) o liczbie osi – dwie i dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
— od 12 ton do poniżej 31 ton
– 1.540,- zł,
— od 31 ton do 36 ton włącznie
– 1.930,- zł,
— powyżej 36 ton
– 2.405,- zł,
b) o liczbie osi – trzy i dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
— od 12 ton do 36 ton włącznie
– 1.985,- zł,
— powyżej 36 ton, a mniej niż 40 ton – 2.070,- zł,
— od 40 ton wzwyż
– 2.540,- zł;
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
– 465,- zł;
6a. od przyczep i naczep – jak w punkcie 5, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne:
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a) o liczbie osi – jedna i dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
— od 12 ton do poniżej 25 ton
– 580,- zł,
— powyżej 25 ton
– 640,- zł,
b) o liczbie osi – dwie i dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
— od 12 ton do poniżej 33 ton
– 805,- zł,
— od 33 ton do poniżej 38 ton
– 985,- zł,
— od 38 ton wzwyż
– 1.330,- zł,
c) o liczbie osi – trzy i dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
— od 12 ton do poniżej 38 ton
– 990,- zł,
— powyżej 38 ton
– 1.155,- zł;
6b. od przyczep i naczep – jak w punkcie 5, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) o liczbie osi – jedna i dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
— od 12 ton do poniżej 25 ton
– 635,- zł,
— powyżej 25 ton
– 695,- zł,
b) o liczbie osi – dwie i dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
— od 12 ton do poniżej 33 ton
– 980,- zł,
— od 33 ton do poniżej 38 ton
– 1.500,- zł,
— powyżej 38 ton
– 1.970,- zł,
c) o liczbie osi – trzy i dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
— od 12 ton do poniżej 38 ton
– 1.280,- zł,
— powyżej 38 ton
– 1.500,- zł;
7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
– 560,- zł,
b) od 30 miejsc wzwyż
– 1.500,- zł.

3338
UCHWAŁA Nr 91/V/2007
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko.
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, 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 214
poz. 1806, 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 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 19
pkt 1a i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (Mon.
Pol. Nr 47, poz. 557) Rada Miejska w Miastku uchwala,
co następuje:
§1
Ustala się stawki opłaty targowej, obowiązujące na terenie Gminy Miastko w wysokości:
1) za prowadzenie handlu z ręki, koszów, stoisk i wozów
konnych – 16,50 zł dziennie,
2) za prowadzenie handlu z przyczep i pojazdów samochodowych – 33,00 zł dziennie,
3) za prowadzenie handlu z tzw. „szczęk” – 16,50 zł
dziennie.

§2

§2

Dla środków transportowych określonych w § 1. ust. 1,
3 i 7 stawki podatkowe obniża się o 20% (z zaokrągleniem
do pełnych złotych) – w przypadku wyposażenia silnika
w katalizator lub zasilania paliwem gazowym.

1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa lub
w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku.
2. Na inkasenta opłaty targowej na terenie administracyjnym
miasta Miastka wyznacza się p. Romana PAŃCZYK,
która z zainkasowanych wpłat na bieżąco rozlicza się
w kasie U.M.
3. Inkaso opłaty targowej na terenie wiejskim powierza
się sołtysom, którzy z zebranych opłat rozliczają się
w Urzędzie Miejskim w terminach kwartalnych rozliczeń
wszystkich innych inkasowanych podatków lokalnych.
4. Wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej
ustala się w wysokości 15% zebranych wpłat – płatne
na koniec każdego miesiąca w mieście, a kwartalnie –
z terenu wiejskiego.

§3
Traci moc uchwała Nr 17/V/2006 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków
transportowych w Gminie Miastko.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.
§5
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
2. Uchwała podlega też publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Miastku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Miastku
Dariusz Zabrocki

§3
Traci moc uchwała Nr 19/V/2006 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej
w Gminie Miastko.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.
§5
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
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2. Uchwała podlega też publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Miastku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Miastku
Dariusz Zabrocki

3339
Gdańsk, dnia 28 listopada 2007 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-53(12)/2007/3907/IV/JG
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3
w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz.
1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr
115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz w związku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001
r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr
170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 14 sierpnia 2007 r.
„RINDIPOL” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chojnicach
zwanej w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem”
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 grudnia
2008 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego
koncesje na:
— wytwarzanie ciepła Nr WCC/1072/3907/W/OWA/2003/
RK z dnia 23 stycznia 2003 r., zmienioną decyzjami:
Nr WCC/1072A/3907/W/OGD/2003/AR z dnia
3 grudnia 2003 r., Nr WCC/1072B/3907/W/OGD/2005/
KC z dnia 25 maja 2005 r., Nr WCC/1072C/3907/W/
OGD/2006/CW z dnia 4 stycznia 2006 r. (sprostowaną
postanowieniem Nr WCC/1072D/3907/OGD/2006/CW

z dnia 31 stycznia 2006 r.), Nr WCC/1072E/3907/
W/OGD/2006/JM z dnia 5 grudnia 2006 r. oraz
Nr WCC/1072F/3907/W/OGD/2007/KK z dnia 8 listopada 2007 r.,
— przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1050/3907/W/
OWA/2003/RK z dnia 23 stycznia 2003 r., zmienioną
decyzjami: Nr PCC/1050A/3907/W/OGD/2003/AR
z dnia 3 grudnia 2003 r., Nr PCC/1050B/3907/
W/OGD/2006/CW z dnia 4 stycznia 2006 r. oraz
Nr 1050C/3907/W/OGD/2006/JM z dnia 5 grudnia
2006 r.,
w dniu 20 sierpnia 2007 r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia (czwartej) taryfy
dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo w dniach 31 sierpnia, 28 września oraz 23 października 2007 r. do złożenia
stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów.
Ostatecznie Przedsiębiorstwo przesłało wymagane dokumenty i wyjaśnienia w dniu 9 listopada 2007 r.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo
energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii,
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz
proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa te
przedkładają taryfy do zatwierdzenia z własnej inicjatywy
lub na żądanie Prezesa URE.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi
w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października
2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
(Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.
Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat
zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających
uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło wraz
z planowanymi rocznymi kosztami modernizacji i rozwoju
(§ 11 rozporządzenia taryfowego). Podstawą ustalenia
kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości,
określone zgodnie z § 12 cytowanego rozporządzenia.
Na poziom cen i stawek opłat wpływ mają przede wszystkim koszty paliwa i amortyzacji.
Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa URE,
w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30
ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946
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pkt 1 i art. 479 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części
(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie
należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – Al. Jana Pawła II
20, 80-462 Gdańsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa
oraz informacja o taryfie, wraz z jej wyciągiem, zostanie
skierowana do ogłoszenia we właściwych miejscowo
wojewódzkich dziennikach urzędowych.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45
dnia od dnia jej opublikowania we właściwym miejscowo
wojewódzkim dzienniku urzędowym. Jednocześnie taryfa
nie może obowiązywać wcześniej niż po upływie okresu
obowiązywania cen i stawek opłat zawartych w aktualnie
obowiązującej (trzeciej) taryfie dla ciepła, zatwierdzonej
decyzją Nr OGD-4210-58(18)/2006/3907/III/CW z dnia
5 grudnia 2006 r.
Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
Dyrektor
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko-Połom
K.o.:
1. RINDIPOL S.A.
ul. Przemysłowa 13B
89-620 Chojnice
2. Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
3. a/a
TARYFA DLA CIEPŁA
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 28 listopada 2007 r.
Nr OGD-4210-53(12)/2007/3907/IV/JG
SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.
CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.
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CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy.
CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
CZĘŚĆ V
Warunki stosowania cen i stawek opłat.
CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.
CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie
A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
— ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn.
zm.),
— rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
— rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
— przedsiębiorstwo ciepłownicze – przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła
w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą
ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego
od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. RINDIPOL S.A. 89-620 Chojnice, ul. Przemysłowa 13 B,
zwane dalej RINDIPOL,
— odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym,
— źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje służące do wytwarzania ciepła,
— sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła
ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
— węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów
nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
— przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo
odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący
te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
— instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub
ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do
odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody
w obiekcie,
— obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
— układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do
stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół
urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów
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nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę
do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
— grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających
z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło,
z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie
tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich
stosowania,
— moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła
albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
— zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę
lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci
ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym
obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która
zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej
temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w
punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
— warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego
określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody.
B. Użyte w taryfie skróty oznaczają:
— K – źródło ciepła, zlokalizowane w Chojnicach, przy
ul. Przemysłowej 13 B, w którym wytwarzane ciepło
pochodzi ze spalania biomasy i oleju opałowego,
— współpracujące ze sobą źródła ciepła, zlokalizowane
w Hajnówce, przy ul. 3 Maja 51:
M – w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania
paliwa stałego – miału węgla kamiennego,
B – w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania
biomasy.
CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej
związanej z zaopatrzeniem w ciepło
RINDIPOL prowadzi działalność gospodarczą związaną
z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
— wytwarzania ciepła:
Nr WCC/1072/3907/W/OWA/2003/RK z dnia
23 stycznia 2003 r., zmienionej decyzjami:
Nr WCC/1072A/3907/W/OGD/2003/AR z dnia 3 grudnia
2003 r., Nr WCC/1072B/3907/W/OGD/2005/KC
z dnia 25 maja 2005 r., Nr WCC/1072C/3907/W/
OGD/2006/CW z dnia 4 stycznia 2006 r. (sprostowaną
postanowieniem Nr WCC/1072D/3907/OGD/2006/CW
z dnia 31 stycznia 2006 r.), Nr WCC/1072E/3907/
W/OGD/2006/JM z dnia 5 grudnia 2006 r. oraz

Nr WCC/1072F/3907/W/OGD/2007/KK z dnia 8 listopada 2007 r.,
— przesyłania i dystrybucji ciepła:
Nr PCC/1050/3907/W/OWA/2003/RK z dnia
23 stycznia 2003 r., zmienionej decyzjami:
Nr PCC/1050A/3907/W/OGD/2003/AR z dnia 3 grudnia
2003 r., Nr PCC/1050B/3907/W/OGD/2006/CW z dnia
4 stycznia 2006 r. oraz Nr 1050C/3907/W/OGD/2006/
JM z dnia 5 grudnia 2006 r.
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy
— Grupa WI-1 – odbiorcy, którym ciepło wytwarzane
w źródle ciepła K, dostarczane jest do obiektów, poprzez
sieć ciepłowniczą i węzły cieplne, stanowiące własność
i eksploatowane przez RINDIPOL,
— Grupa WI-2 – odbiorcy, którym ciepło wytwarzane
w źródle ciepła K, dostarczane jest do obiektów, poprzez
sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność i eksploatowaną
przez RINDIPOL oraz poprzez węzły cieplne, stanowiące
własność i eksploatowane przez odbiorców,
— Grupa WI-3 – odbiorca, któremu ciepło wytwarzane
w źródle ciepła K, dostarczane jest do obiektów, poprzez
sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny, stanowiące jego własność i przez niego eksploatowane,
— Grupa WW- 1 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane
w źródle ciepła M i B, dostarczane jest poprzez sieć
ciepłowniczą, w której nośnikiem ciepła jest gorąca
woda o maksymalnej temperaturze 130o C, stanowiącą
własność i eksploatowaną przez RINDIPOL, do węzłów
cieplnych, stanowiących własność odbiorców i przez nich
eksploatowanych,
— Grupa NW- 1 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane
w źródle ciepła M i B, dostarczane jest poprzez sieć
ciepłowniczą, w której nośnikiem ciepła jest gorąca
woda o maksymalnej temperaturze 90o C, stanowiącą
własność i eksploatowaną przez RINDIPOL, do węzłów
cieplnych, stanowiących własność odbiorców i przez nich
eksploatowanych,
— Grupa SW-1 odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane
w źródle ciepła M i B, dostarczane jest poprzez sieć
ciepłowniczą, w której nośnikiem ciepła jest gorąca
woda o maksymalnej temperaturze 110o C, stanowiącą
własność i eksploatowaną przez RINDIPOL, do węzłów
cieplnych, stanowiących własność odbiorców i przez nich
eksploatowanych,
— Grupa P- 1 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane
w źródle ciepła M i B, dostarczane jest poprzez sieć
ciepłowniczą, w której nośnikiem ciepła jest para wodna,
stanowiącą własność i eksploatowaną przez RINDIPOL,
do węzłów cieplnych, stanowiących własność odbiorców
i przez nich eksploatowanych.
CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
4.1. Ceny i stawki opłat:
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Grupa odbiorców WI -1
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
Grupa odbiorców WI - 2
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
Grupa odbiorców WI - 3
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła

j.m.
roczna
rata miesięczna
zł/GJ
3
zł/m

11 318,46

13 808,52

rata miesięczna

943,21

1 150,71

zł/GJ

6,51

7,94

50 227,45
4 185,62
24,08
19,16
9 550,98
795,92

61 277,49
5 106,46
29,38
23,38
11 652,20
971,02

5,33

6,50

50 227,45
4 185,62
24,08
19,16

61 277,49
5 106,46
29,38
23,38

NETTO

BRUTTO*

zł/MW

roczna

zł/MW

j.m.
roczna
rata miesięczna
zł/GJ
3
zł/m
roczna
rata miesięczna

zł/MW

zł/MW

zł/GJ
j.m.
roczna
rata miesięczna
zł/GJ
3
zł/m

zł/MW

j.m.
roczna
rata miesięczna

cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

zł/GJ
3
zł/m
roczna
rata miesięczna

Grupa odbiorców WW -1

j.m.

cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
Grupa odbiorców P-1
cena za zamówioną moc cieplną

BRUTTO*
61 277,49
5 106,46
29,38
23,38

cena za zamówioną moc cieplną

cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
Grupa odbiorców SW-1

NETTO
50 227,45
4 185,62
24,08
19,16

Grupa odbiorców NW -1

cena za zamówioną moc cieplną

Poz. 3339

— 14128 —

zł/MW

zł/MW

zł/GJ

roczna
rata miesięczna
zł/GJ
3
zł/m
roczna
rata miesięczna

zł/MW

zł/MW

zł/GJ
j.m.
roczna
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
roczna
rata miesięczna

zł/MW

zł/MW

zł/GJ
j.m.
roczna

zł/MW

49 272,39

60 112,32

4 106,03

5 009,36

21,21
7,63
8 559,42
713,29

25,88
9,31
10 442,49
870,21

4,96

6,05

49 272,39
4 106,03
21,21
7,63
5 380,03
448,34

60 112,32
5 009,36
25,88
9,31
6 563,64
546,97

2,57

3,14

49 272,39
4 106,03
21,21
7,63
4 435,98
369,67

60 112,32
5 009,36
25,88
9,31
5 411,90
450,99

2,73

3,33

39 241,07

47 874,11
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cena ciepła
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rata miesięczna
zł/GJ
3
zł/m
roczna
rata miesięczna
zł/GJ

zł/MW

3 270,09
22,49
7,63
13 092,66
1 091,06

3 989,51
27,44
9,31
15 973,05
1 331,09

6,91

8,43

*- uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.
Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci
ciepłowniczej, ponieważ RINDIPOL nie planuje przyłączenia nowych odbiorców w pierwszym roku stosowania
taryfy. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia
RINDIPOL wystąpi o zmianę taryfy, w części dotyczącej
stawek opłat za przyłączenie.
CZĘŚĆ V
Warunki stosowania cen i stawek opłat
5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są
stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale
6 rozporządzenia przyłączeniowego.
5.2. W przypadkach:
a. niedotrzymania przez RINDIPOL standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez
odbiorców warunków umowy,
b. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
c. udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
d. nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się postanowienia określone w rozdziale
4 rozporządzenia taryfowego.
CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania cen i stawek opłat
RINDIPOL wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat
określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie
14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania we właściwym miejscowo wojewódzkim dzienniku
urzędowym.
Wiceprezes Zarządu

3340
Gdańsk, dnia 29 listopada 2007 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-51(15)/2007/419/V/DJ
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3
w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52,
poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz w związku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003
r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 3 sierpnia 2007 r.
ECO Malbork
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Malborku,
zwanego w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem”
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 kwietnia
2009 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego
koncesje na:
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— wytwarzanie ciepła z dnia 26 października 1998 r.
Nr WCC/326/419/U/OT-1/98/AR, zmienioną decyzjami: z dnia 17 lutego 2000 r. Nr WCC/326A/419/
W/3/2000/RW, z dnia 9 lutego 2001 r. Nr WCC/326/
B/419/W/3/2001/RW, z dnia 11 października 2001 r.
Nr WCC/326C/419/W/3/2001/RW, z dnia 24 lutego
2005 r. Nr WCC/326D/419/W/OGD/2005/CM oraz
z dnia 10 sierpnia 2007 r. Nr WCC/326-ZTO/419/W/
OGD/2007/DJ,
— przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 26 października 1998 r. Nr PCC/337/419/U/OT-1/98/AR,
zmienioną decyzjami: z dnia 13 sierpnia 1999 r.
Nr PCC/337/S/419/U/3/99, z dnia 17 lutego 2000 r.
Nr PCC/337A/419/W/3/2000/RW, z dnia 9 lutego
2001 r. Nr PCC/337B/419/W/3/2001/RW, z dnia 11
października 2001 r. Nr PCC/337C/419/W/3/2001/RW
oraz z dnia 10 sierpnia 2007 r. Nr PCC/337-ZTO/419/
W/OGD/2007/DJ,
w dniu 6 sierpnia 2007 r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia piątej taryfy dla
ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo w dniach 17 sierpnia,
14 września, 12 października oraz 16 listopada 2007 r. do
złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. Ostatecznie Przedsiębiorstwo przesłało wymagane
dokumenty i wyjaśnienia w dniu 21 listopada 2007 r.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo
energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii,
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz
proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa te
przedkładają taryfy do zatwierdzenia z własnej inicjatywy
lub na żądanie Prezesa URE.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi
w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października
2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
(Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.
Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat
zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających
uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło, w tym
planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju oraz uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w działalności
koncesjonowanej. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych
kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie
z § 12 rozporządzenia taryfowego. Ponadto Przedsiębiorstwo zastosowało przepis § 27 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Na poziom cen i stawek opłat wpływ mają przede wszystkim
koszty paliwa i amortyzacji.
Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa URE,
w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30
ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949
Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy
przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki – Al. Jana Pawła II 20,
80-462 Gdańsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa
zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do
45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
Dyrektor
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko-Połom
Otrzymują:
1. ECO Malborku Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 39A
82-200 Malbork
2. Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
3. a/a.
TARYFA DLA CIEPŁA
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 29 listopada 2007 r.
nr OGD-4210-51(15)/2007/419/V/DJ
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CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie
A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
— ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn.
zm.),
— rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 09 października 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
— rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
— przedsiębiorstwo ciepłownicze – przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła
w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą
ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego
od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. ECO
Malbork Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Sikorskiego 39 A, 82-200 Malbork, zwane dalej
„ECO Malbork Sp. z o.o.”,
— źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje służące do wytwarzania ciepła,
— lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło
ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze
wyłącznie w tym obiekcie,
— odbiorca – każdego kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym,
— sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła
ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
— węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów
nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
— grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący
więcej niż jeden obiekt,
— przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo
odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący
te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
— instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub
ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do
odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody
w obiekcie,
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— zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji
odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło
ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym
w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy
węzeł cieplny lub źródło ciepła,
— obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
— układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do
stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół
urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów
nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę
do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
— grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających
z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło,
z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie
tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich
stosowania,
— moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła
albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
— zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę
lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci
ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym
obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która
zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej
temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w
punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
— warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego
określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody.
B. Użyte w taryfie skróty oznaczają:
Źródła ciepła, w których wytwarzane ciepło, pochodzi
ze spalania miału węgla kamiennego, zlokalizowane
w Malborku:
— 00 – przy ulicy Piaskowej 1,
— 01 – przy Placu Narutowicza.
Lokalne źródło ciepła w którym wytwarzane ciepło,
pochodzi ze spalania oleju opałowego, zlokalizowane
w Malborku:
— 02 – przy ulicy Głównej 19.
Źródło ciepła, dla którego zainstalowana moc cieplna
nie przekracza 5 MW, w którym wytwarzane ciepło,
pochodzi ze spalania oleju opałowego, zlokalizowane
w Ryjewie:
— 04 – przy ulicy Grunwaldzkiej 88A.
Lokalne źródło ciepła, w którym wytwarzane ciepło,
pochodzi ze spalania paliwa gazowego, zlokalizowane
w Malborku:
— 06 – przy ulicy Wejhera 5.
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CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej
związanej z zaopatrzeniem w ciepło

GRUPA G20 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane
w źródłach ciepła 00 i 01, dostarczane jest do obiektów
poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące
własność i eksploatowane przez ECO Malbork Sp. z o.o.
GRUPA G25 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane
w źródłach ciepła 00 i 01, dostarczane jest do obiektów
poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez ECO Malbork Sp.
z o.o. oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze, za tymi
węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez
odbiorców.
GRUPA G30 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane
w źródłach ciepła 00 i 01, dostarczane jest do obiektów
poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze, za tymi węzłami, stanowiące
własność i eksploatowane przez ECO Malbork Sp. z o.o.
GRUPA G01 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane
w źródle ciepła 02, dostarczane jest bezpośrednio do
instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane.
GRUPA G02 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane
w źródle ciepła 04, dostarczane jest bezpośrednio do
instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze do
sąsiednich obiektów.
GRUPA G03 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane
w źródle ciepła 06, dostarczane jest bezpośrednio do
instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane.

ECO Malbork Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło,
Na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
— wytwarzania ciepła: Nr WCC/326/419/U/OT-1/98/AR
z dnia 26 października 1998 r., zmienionej decyzjami:
Nr WCC/326A/419/W/3/2000/RW z dnia 17 lutego
2000 r., Nr WCC/326B/419/W/3/2001/RW z dnia 9 lutego
2001 r., Nr WCC/326C/419/W/3/2001/RW z dnia 11 października 2001 r., Nr WCC/326D/419/W/OGD/2005/CM
z dnia 24 lutego 2005 r. oraz Nr WCC/326-ZTO/419/W/
OGD/2007/DJ z dnia 10 sierpnia 2007 r.
— przesyłania i dystrybucji ciepła: Nr PCC/337/419/U/OT1/98/AR z dnia 26 października 1998 r., zmienionej
decyzjami: Nr PCC/337/S/419/U/3/99 z dnia 13 sierpnia 1999 r., Nr PCC/337A/419/W/3/2000/RW z dnia
17 lutego 2000 r., Nr PCC/337B/419/W/3/2001/RW z dnia
9 lutego 2001 r., Nr PCC/337C/419/W/3/2001/RW z dnia
11 października 2001 r. oraz Nr PCC/337-ZTO/419/W/
OGD/2007/DJ z dnia 10 sierpnia 2007 r.
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy
GRUPA G19 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane
w źródłach ciepła 00 i 01, dostarczane jest do obiektów
poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność i eksploatowaną przez ECO Malbork Sp. z o.o. oraz węzły cieplne
stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
4.1.Ceny i stawki opłat:

Grupa odbiorców G19
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

j.m.
roczna
rata miesięczna
PLN/GJ
3
PLN/m
roczna
rata miesięczna
PLN/GJ

Grupa odbiorców G20
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

cena ciepła

PLN/MW

PLN/MW

j.m.
roczna
rata miesięczna
PLN/GJ
3
PLN/m
roczna
rata miesięczna
PLN/GJ

Grupa odbiorców G25
cena za zamówioną moc cieplną

NETTO

NETTO
PLN/MW

PLN/MW

j.m.
roczna
rata miesięczna
PLN/GJ
3

65 709,36
5 475,78
14,37
21,84
19 231,68
1 602,64
7,38

65 709,36
5 475,78
14,37
21,84
33 544,32
2 795,36
9,92

NETTO
PLN/MW

65 709,36
5 475,78
14,37

BRUTTO*
80 165,42
6 680,45
17,53
26,64
23 462,65
1 955,22
9,00
BRUTTO*
80 165,42
6 680,45
17,53
26,64
40 924,07
3 410,34
12,10

BRUTTO*
80 165,42
6 680,45
17,53
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cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

3

PLN/m
roczna
rata miesięczna
PLN/GJ

Grupa odbiorców G30
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
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PLN/MW

j.m.
roczna
PLN/MW
rata miesięczna
PLN/GJ
3
PLN/m
roczna
PLN/MW
rata miesięczna
PLN/GJ

Grupa odbiorców G01

j.m.

21,84
28 998,12
2 416,51
7,86
NETTO
65 709,36
5 475,78
14,37
21,84
32 403,72
2 700,31
8,95
NETTO

26,64
35 377,71
2 948,14
9,59
BRUTTO*
80 165,42
6 680,45
17,53
26,64
39 532,54
3 294,38
10,92
BRUTTO*

stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną

PLN/MW

5 263,98

6 422,06

stawka opłaty za ciepło

PLN/GJ

56,93

69,45

Grupa odbiorców G02

j.m.

NETTO

BRUTTO*

stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną

PLN/MW

5 404,61

6 593,62

stawka opłaty za ciepło

PLN/GJ

69,06

84,25

Grupa odbiorców G03
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną

j.m.
PLN/MW

stawka opłaty za ciepło
PLN/GJ
* - uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.

NETTO

BRUTTO*

4 803,81

5 860,65

37,92

46,26

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci:
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
Z odtworzeniem terenu
i przejściem przez ulicę
[w PLN/mb]
NETTO
NETTO
NETTO
32
117,52
143,01
215,28
40
122,52
143,76
217,13
50
123,34
147,58
219,65
65
131,35
156,79
225,42
Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek
VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Średnica
przyłącza
[w mm]

Dla terenu bez utrudnień
[w PLN/mb]

Z odtworzeniem terenu
[w PLN/mb]

CZĘŚĆ V
Warunki stosowania cen i stawek opłat
5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są
stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale
6 rozporządzenia przyłączeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez ECO Malbork Sp. z o.o. standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,

b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się postanowienia określone w rozdziale
4 rozporządzenia taryfowego.
CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania cen i stawek opłat
ECO Malbork Sp. z o.o. wprowadza do stosowania ceny
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§2

i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej
niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany będzie
jeden radny.

Z-ca Prezesa
d/s ekonomicznych
Witold Ryszard Rumiński

Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 3 lutego
2008 r.

Prezes Zarządu
Jan Hałuszczak

§3

§4
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

3341
ZARZĄDZENIE Nr 236/07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 30 listopada 2007 r.

§5

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Sztumie w okręgu wyborczym Nr 3.
Na podstawie art. 192 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)) zarządza się, co następuje:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.
wz. Wojewody Pomorskiego
Aleksandra Jankowska
Wicewojewoda Pomorski

§1
Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
w Sztumie w okręgu wyborczym Nr 3 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Henryka PIOTROWSKIEGO,
stwierdzonym uchwałą tej Rady Nr XV/113/07 z dnia
15 listopada 2007 r.

1) 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 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766.

Załącznik
do zarządzenia Nr 236/07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 30 listopada 2007 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności
−

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum informacji o granicach okręgu wyborczego i liczbie
radnych wybieranych w okręgu Nr 3 oraz o siedzibie Miejskiej Komisji

do 15 grudnia 2007 r.

Wyborczej,
−

zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego.

−

powołanie przez Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji Wyborczej dla
przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym

do 20 grudnia 2007 r.

Nr 3.
do 4 stycznia 2008 r.
do godz. 24.00

−

zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnego
wybieranego w okręgu wyborczym.
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powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą Obwodowych Komisji
Wyborczych na czas przeprowadzenia wyborów uzupełniających,

−
do 13 stycznia 2008 r.

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum informacji o granicach i numerach obwodów
głosowania oraz o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych
dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających.

−

rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego wybieranego

do 19 stycznia 2008 r.

w wyborach uzupełniających
do 20 stycznia 2008 r.

−

sporządzenie spisów wyborców.

1 lutego 2008 r.
o godz. 24.00

−

zakończenie kampanii wyborczej.

−

przekazanie Przewodniczącym Obwodowych Komisji Wyborczych spisów

2 lutego 2008 r.

wyborców.

3 lutego 2008 r.
godz. 6.00-20.00

−

głosowanie.

3342

3343
Malbork, 26 listopada 2007 r.

OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 6 grudnia 2007 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego
kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa pomorskiego
i miasta Gdańska będącego siedzibą Wojewody i Sejmiku Województwa.

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r.
w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich
i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (z 2003 r. Dz. U. Nr 62, poz. 560).

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266 ze zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2783
i 2786, Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657,
Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833 oraz Dz. U. z 2007
r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218) ustala się na okres
6 m-cy, tj. od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia
1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla:
— województwa pomorskiego – 3 124,0 zł.
— miasta Gdańska będącego siedzibą Wojewody i Sejmiku Województwa – 3 361,0 zł.

Starosta Powiatu Malborskiego informuje, iż zgłoszenia
kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw
Osób Niepełnosprawnych przyjmowane będą w terminie
do 27 grudnia 2007 r. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku
we wskazanym wyżej terminie w godz. od 7.30 do 15.30
w każdy dzień roboczy.
Jednocześnie informuję, że kandydatów do Powiatowej
Rady powołuje się spośród przedstawicieli działających na
terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
(powiatów, gmin).
Starosta Powiatu
Mirosław Czapla

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
Roman Zaborowski

3344
KOMUNIKAT
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia
23 października 2007 r.
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Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140,
poz. 984) Zarząd Województwa Pomorskiego, pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013, ogłasza że:
1) Zarząd Województwa Pomorskiego podjął w dniu
2 października 2007 r. uchwałę nr 799/68/07 w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
2) Treść Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,
jego zmiany oraz Uszczegółowienie Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 opublikowane zostaną na
stronie internetowej Samorządu Województwa Pomorskiego: http://www.woj-pomorskie.pl
3) Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013 został przyjęty decyzją nr K(2007)4209 Komisji Wspólnot Europejskich
z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Pomorskie
w Polsce, CCI 2007PL161PO015.
4) Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013 stosuje się od dnia
5 września 2007 r.
Marszałek
Województwa Pomorskiego
Jan Kozłowski

3345
UCHWAŁA Nr IX/82/2007
Rady Gminy w Tuchomiu
z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121 poz. 84 4ze zm.) i obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008
roku (M.P. Nr 47 poz. 557), oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 10 października 2006 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2008 roku (M.P. Nr 72, poz. 721) Rada Gminy Gminy
uchwala, co następuje
§1
Roczne stawki podatku od środków transportowych
wynoszą:

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Masa całkowita
Stawka w złotych
Od powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

551,00
804,00
987,00

Stawka w złotych
Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

Oś jezdna
(osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym
za równoważne
Dwie osie
630,00
840,00
1050,00
1260,00
Trzy osie
822,00
822,00
1260,00
1260,00
1880,00
1880,00

Inny system
zawieszenia osi
jezdnych

630,00
840,00
1050,00
1260,00
822,00
822,00
1260,00
1260,00
1880,00
1880,00
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25
27
29
31

Cztery osie i więcej
1741,00
1741,00
1890,00
2415,00
2583,00

1741,00
1741,00
1890,00
2415,00
2583,00

ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Masa całkowita
Stawka w złotych
Od powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
1365,00
ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka w złotych

Oś jezdna
(osie jezdne)
z zawieszeniem
Inny system
pneumatycznym
zawieszenia osi
lub z
jezdnych
Nie mniej niż
Mniej niż
zawieszeniem
uznanym
za równoważne
Dwie osie
12
25
1470,00
1470,00
25
31
1680,00
1680,00
31 i więcej
1890,00
1890,00
Trzy osie
12
40
1996,00
1996,00
40 i więcej
2415,00
2415,00
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton:
Masa całkowita
Stawka w złotych
od 7 ton i poniżej 12 ton
207,00
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka w złotych

Oś jezdna
(osie jezdne)
z zawieszeniem
Inny system
pneumatycznym
zawieszenia osi
lub z zawieszeniem
Nie mnie niż
Mniej niż
jezdnych
uznanym
za równoważne
Jedna oś
12
25
446,00
446,00
25 i więcej
660,00
660,00
Dwie osie
12
28
446,00
446,00
28
33
999,00
999,00
33
38
1365,00
1365,00
38 i więcej
1785,00
1785,00
Trzy osie
12
38
1109,00
1109,00
38 i więcej
1260,00
1260,00
autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
Ilość miejsc
Stawka w złotych
mniej niż 30 miejsc
940,00
równej lub wyższej niż 30 miejsc
1175,00
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§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Poz. 1002
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§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku
po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Bezhubka

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 164

— 14139 —

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 164

— 14140 —

Wydawca:
Wojewoda Pomorski
Redakcja:
Wydział Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 190, tel. 0-58 30 77 384, dziennik urzędowy e-mail: dzurz@gdansk.uw.gov.pl
strona internetowa: www.uw.gda.pl
Skład i druk:
Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
Tłoczono z polecenia Wojewody Pomorskiego; skład i druk wykonał Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych, Gdańsk
Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać:
w Kancelarii Ogólnej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, pok. 22
tel. 0-58 30-77-345
Prenumeratę prowadzi:
Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-702
fax 0-58 30-19-626
Nr konta: Bank Zachodni WBK S. A.
45 1090 1098 0000 0000 0901 5691
Zbiory dziennika urzędowego wraz ze skorowidzem wyłożone są do wglądu w:
Bibliotece Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-516, pok. 195
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.45 – 15.30
środa w godz. 11.00 –15.30

ISSN 1508–4779

Cena 20,75 zł

