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3414
UCHWAŁA Nr X/98/2007
Rady Gminy Stegna
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych oraz załączników w zakresie
podatku od nieruchomości.
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 (tj. D. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r..Nr 121, poz. 844
ze zm.) Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się wzór formularza „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości” oznaczony symbolem „IN-1”
składanych przez osoby fizyczne – stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór formularza „Formularz B- dane osobowe
współwłaścicieli nieruchomości”: jako załącznik do informacji lub deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości
lub podatku rolnego stanowiący wkładkę uzupełniającą
dane osobowe współwłaścicieli nieruchomości – jako
załącznik nr 2 do uchwały.
3. Określa się wzór załącznika do informacji w sprawie
podatku od nieruchomości „Dane o nieruchomości”
oznaczony symbolem „ZN-1/A” – stanowiący załącznik
nr 3 do uchwały.

4. Określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji
na podatek od nieruchomości – „Dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku od nieruchomości” oznaczony
symbolem „ZN-1/B – jako załącznik nr 4 do uchwały.
5. Określa się wzór formularza „Deklaracja na podatek od
nieruchomości” oznaczony symbolem DN-1, składanych
przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki
organizacyjne Lasów Państwowych – stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr XXIV/172/04 Rady Gminy Stegna
z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji oraz załączników na podatek
od nieruchomości.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§4
Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicząca Rady
Danuta Mrówka
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1. Numer telefonu podatnika

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/98/2007
Rady Gminy Stegna
z dnia 29 października 2007 r.

2. Nr dokumentu

IN-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Numer ewidencyjny nieruchomości

3. Data złożenia informacji

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami
samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich
części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub
wysokość opodatkowania.

Termin składania:
Miejsce składania:

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania. WÓJT

GMINY STEGNA

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

URZĄD GMINY W STEGNIE
82-103 S T E G N A, ul. Gdańska Nr 34
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja
podatkowa.
5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. informacja składana po raz pierwszy

 2. korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc – rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat wpisując cyfre odpowiadającą rodzajowi własności):

1. właściciel,

 1. współwłaściciel,

2.użytkownik 3. posiadacz

2.współużytkownik 3. współposiadacz

D. DANE PODATNIKA
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Nazwisko oraz pierwsze imię, drugie imię

8. Identyfikator REGON

9. Numer NIP

11. Data urodzenia

10. Numer PESEL

12. Imię ojca

13. Imię matki

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA
14 Kraj

17. Gmina

15. Województwo

16. Powiat

18. Ulica

21. Miejscowość

19. Nr domu

22. Kod pocztowy

20. Nr
lokalu

23. Poczta

D.1. a. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA/WSPÓŁWŁASCICIELA ( w przypadku,
gdy nieruchomość nie jest wspólwłasnością małżeńską, poniższych pól (od 24-40) nie należy wypełniać. Można je wypelnić zastępczo dla
wspólwłaściciela zamiast na odrębnym formularzu B stanowiacym załącznik do informacji – ten fakt należy wyjaśnić w uwagach).
24. Nazwisko oraz pierwsze imię, drugie imię

25. Identyfikator REGON

28. Data urodzenia

26. Numer identyfikacji podatkowej NIP

29. Imię ojca

27. Numer PESEL

30. Imię matki

IN-1

(1)

1/4

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 166

Poz. 3414

— 14253 —

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

D.2.a. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA (WSPOŁWŁAŚCICIELA)
31 Kraj

32. Województwo

33. Powiat

34. Gmina

35. Ulica

36. Nr domu

38. Miejscowość

39. Kod pocztowy

40. Poczta

37. Nr lokalu

W przypadku, gdy podatnik nie jest włascicielem, lecz np. posiadaczem samoistnym, należy podać: w polu 41 Imie i nazwisko własciciela oraz w
polach 42 i 43 przyczynę nie władania tą nieruchomością
41. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości

42

43

45. Ulica

46. Nr domu, nr lokalu

Adres nieruchomości
W przyadku, gdy nierychomości
znajdują się w kilku obrebach,
należy wpisać to w uwagach i
wypełnić dodatkowy załącznik
ZN-1/A

44 Miejscowość

47. W przypadku
nieruchom. gruntowej – podać nr działki

Przyczyna złożenia informacji
48. Zakup nieruchomosci - podac datę

49 Sprzedaż nieruchomości –-podać datę

50. Inna przyczyna zgłoszenia korekty - podać jaka

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWOLNIENIU
Podstawa opodatkowania w
m2 (ha) z dokładnością do 1
E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
2
m

1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków

51.

2. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 1)
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

52.

3. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – nie zwiazane z dzialalnościa gospodarczą

53

m2

,

ha
m

4. Grunty stanowiące własność emerytów i rencistów

2

54.
m2

5. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego

55.

UWAGA – w przypadku posiadania gruntów sklasyfikowanych jako uzytki rolne należy wypelnić odrebny
2
załacznik do niniejszej informacji, natomiast w poz. 56 podac ich ogólna powierzchnię w m

56.

m2
m

2

E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
Podstawa opodatkowania w m2
1. Mieszkalne

– ogółem.

57.
m2

W przypadku wybudowania nowego budynku mieszkalnego podać datę,
od kiedy jest uzytkowany w poz. 58, oraz powierzchnię uzytkową tego
budynku - w poz. 59
- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
w tym
kondygnacji - powyżej 2,20 m
o wysokości:

58

2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem

59.

60.
m2
61.
m2
62.
m2

w tym
kondygnacji
o wysokości:

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

63.

- powyżej 2,20 m

64.
m2

3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem

w tym
kondygnacji
o wysokości:

IN-1

(1)

m2

65.
m2

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

66.

- powyżej 2,20 m

67.

m2
m2
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W przypadku wybudowania nowego budynku należy podać datę, od 68
kiedy jest uzytkowany w poz. 68, oraz powierzchnię uzytkową tego
budynku - w poz. 69
4. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - ogółem

69

70.
m2

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

71.

w tym
kondygnacji - powyżej 2,20 m
o
wysokości:
5. Budynki gospodarcze wykorzystane do celów bytowych przez mieszaknców gminy – nowowybudowane
budynki gospodarcze należy wpisać po raz drugi do poz. 75 i 76
-

od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

m2
72.
m

2

73.
m2

w tym
kondygna - powyżej 2,20 m
cji o
wysokośc
6. Pozostałe budynki, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – ogółem
W przypadku wybudowania nowego budynku należy podać datę,
od kiedy jest uzytkowany w poz. 75 , oraz powierzchnię
uzytkową tego budynku i- w poz. 76
od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
w tym
kondygna - powyżej 2,20 m
cji o
wysokośc

m2
71.

75.

74.
m

2

74.
m2
76.

77
m2
78.
m2

E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Podstawa opodatkowania w zł
z dokładnością do 1 zł
1.Budowle ogółem według ich wartości

79.

W tym :budowle związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych – podac ich wartość

80.

zł
zł.

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)
80. Liczba załączników ZN-1/A

81. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 tak

 nie

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością.
82. UZASADNIENIE złożenia informacji: I nformacje, wyjasnienia i uwagi podatnika dotyczące złoźonych informacji

83. Imię

84. Nazwisko

85. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok)

86. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)

IN-1

(2)
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H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
8. Uwagi organu podatkowego

9. Data (dzień - miesiąc - rok)

10. Podpis przyjmującego formularz

2) Niepotrzebne skreślić.

wyciąg z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr
121, poz. 844, ze zmianami)

Objaśnienia:
Art.3.1

Podatnikami podatku od nieruchomości są właściciele (współwłasciciele) nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze samoistni, użytkownicy
wieczyści gruntów,dzierżawcy nieruchomości stanowiącej wlasność Skarbu Państwa lub jednostki samorządowej na podstawie umów lub bezumownie

Art.1a.1

Za budynek uważa się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony w przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

pkt 1)

Art.1a.1 Za budowle należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury a także
urządznia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego zwiazane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie
pkt 2)
z jego przeznaczeniem.

Art.1a.1 Za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub
innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, chyba że przedmiot opodatkowania nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze
pkt 3)
względów technicznych.

Art.1a.1 Za działalnośc rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz
reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i
pkt 6)

Art.1a.1
pkt 7)

owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego, fermowego oraz chów i hodowla ryb.
Za działalność leśną uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzeń, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i
powiększania zasobów i upraw leśnych, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także
sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Art.1a
ust.2

Za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się działalności rolniczej lub leśnej oraz wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach
znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do
wynajęcia nie przekracza 5.

Art.4.1
1)
2)
3)

Podstawę opodatkowania stanowi:
dla gruntów - powierzchnia
dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa
dla budowli lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ( z zastrzeżeniem ust.4 i 5) wartość,o której mowa w przepisach o podatkach
dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy
amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość na dzień 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu
amortyzacyjnego.

Art.4.2

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50% a
jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się.

Art.6.1.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego
obowiązku.
Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiazek podatkowy, jest istnienie budowli, budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem
1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli, budynku lub jego części przed
ich ostatecznym wykończeniem
Obowiązek składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy –
dane dotyczące zwolnień należy podać w odrębnym załączniku do informacji

Art.6.2.
Art.6.10

Wyjaśnienia dodatkowe:
1. W przypadku wykazania zmian w sposobie użytkowania budynku lub gruntu, podatek zostanie przeliczony i na podstawie złożonej
informacji o w sprawie podatku od nieruchomości, wystawiona będzie nowa decyzja.

IN-1
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/98/2007
Rady Gminy Stegna
z dnia 29 października 2007 r.

FORMULARZ B – Dane osobowe współwłaścicieli nieruchomości
załącznik do informacji lub deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego
złożonej dnia ............................... przez .........................................................................
Dane współwłaściciela

1.

Udział w nieruchomości

Nazwisko i imiona
współwłaściciela nieruchomości:
Imiona rodziców:

2.

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy ulica

Udział w nieruchomości:

PESEL

Powiat

Kraj

Wojewodztwo

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy ulica

Nr domu

Udział w nieruchomości:

Nazwisko i imiona
współwłaściciela nieruchomości:
NIP

PESEL

Powiat

Adres zamieszkania:

Kraj

Wojewodztwo

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy ulica

Nr domu

Udział w nieruchomości:

Nazwisko i imiona
współwłaściciela nieruchomości:
Imiona rodziców:

2.

%

NIP

Adres zamieszkania:

Dane współwłaściciela

1.

Nr domu

Nazwisko i imiona
współwłaściciela nieruchomości:

Imiona rodziców:

2.

Powiat

Wojewodztwo

Dane współwłaściciela

1.

PESEL

Kraj

Imiona rodziców:

2.

NIP

Adres zamieszkania:

Dane współwłaściciela

1.

% Nr ewid. Nieruchomosci

NIP

PESEL

Powiat

Adres zamieszkania:

Kraj

Województwo

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy ulica

Miejscowość, data

Powyższe dane potwierdzam własnoręcznym podpisem (czytelnym)

Nr domu
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

ZN-1/A
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH 2)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/98/2007
Rady Gminy Stegna
z dnia 29 października 2007 r.

Załącznik ZN-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada
na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki.

3. Nr załącznika
……..

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
4. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DN-1

 2. informacji IN- 1

B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):





1. osoba fizyczna
2. osoba prawna
6. Nazwa pełna * / Nazwisko i imię **właściciela i adres siedziby

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

7. Nazwa nieruchomości (ośrodka wczasowego, przedsiębiorstwa/zakładu położonego na terenie gminy Stegna)

8. Identyfikator REGON

9. Numer PESEL **

C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH
OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU
C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
10. Położenie nieruchomości ( dokładny adres)

C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
11. Rodzaj własności

1. własność

13. Rodzaj użytkowania

1. użytkowanie wieczyste

 2. współwłasność
 2. współużytkowanie

12. Rodzaj posiadania samoistnego

1. posiadanie

14. Rodzaj posiadania zależnego

1. posiadanie

 2. współposiadanie
 2. współposiadanie

C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI 1)
15. Działki

16. Budynki

17. Lokale

C.4. KSIĘGA WIECZYSTA
18. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

19. Nazwa sądu

1)

Identyfikatory wykazuje się, jeżeli zostały nadane.

2)

Załącznik wypełnia się oddzielnie dla każdej nieruchomości w przypadku, gdy położone są w odrębnych miejscowościach zlokalizowanych na terenie gminy

ZN-1/A

(1)
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1. Numer telefonu kontaktowego podatnika

2. Nr dokumentu

ZN-1/B
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/98/2007
Rady Gminy Stegna
z dnia 29 października 2007 r.

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
3. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DN-1

 2. informacji IN- 1

B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. osoba fizyczna
5. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

7. Identyfikator REGON

8. Numer NIP

9. Numer PESEL **

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB
UCHWAŁY RADY GMINY
Tytuł prawny zwolnienia

Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle kolejowe stanowiące
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami, służące do ruchu pojazdów
kolejowych, organizacji i sterowania tym ruchem,
umożliwiające dokonywanie przewozów osób lub
rzeczy – wykorzystywane wyłącznie na potrzeby
publicznego transportu kolejowego, a także zajęte
pod nie grunty

Grunty
powierzchnia w
m2

Budynki lub
ich części
powierzchnia
użytkowa w

Styawka
podatko
wa

.
Kwota podatku

12.

13.

14.

15.

16.

10.

Art. 7 ust. 1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich
części:
a) służące wyłącznie działalności leśnej i rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych,
służące wyłącznie działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych
produkcji rolnej

Budowle
wartość w
zł
11.

Art. 7 ust. 1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części zajęte
na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia
statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w
zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury
fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do
prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty
zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe
dzieci i młodzieży

17.

18.

19

20.

Art. 7 ust. 1 pkt 6 – grunty i budynki wpisane
indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem
ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o
ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej

21.

22.

23.

24.

Art. 7 ust. 1 pkt 7 – grunty i budynki we władaniu
muzeów rejestrowanych

25.

26.

27.

28.

Art. 7 ust. 1 pkt 8 – grunty położone na obszarach
objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową,
a także budynki i budowle trwale związane z
gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z
zakresu ochrony przyrody- w parkach narodowych
oraz w rezerwatach przyrody

29.

29.

31.

32.

30.

ZN-1/B
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Art. 7 ust. 1 pkt 9 budowle wałów ochronnych,
grunty pod wałami ochronnymi i położone w
międzywalach,
z
wyjątkiem
zajętych
na
prowadzenie działalności gospodarczej przez inne
podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki
wałowe

33.

Art. 7 ust. 1 pkt 10 – grunty stanowiące nieużytki,
użytki
ekologiczne,
grunty
zadrzewione
i
zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej

37.

Tytuł prawny zwolnienia

Grunty
powierzchnia w
m2

34.

Budynki lub
ich części
powierzchnia
użytkowa w

Budowle
wartość w
zł

35

36.

38.

39.

Styawka
podatko
wa

.
Kwota podatku

41

42

Art. 7 ust. 1 pkt 12 – budynki położone na terenie
pracowniczych
ogrodów
działkowych,
nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w
przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów
gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność
gospodarczą

40.

Art. 7 ust. 1 pkt 13 - budynki i budowle nowo
wybudowane bądź zmodernizowane, oddane do
użytkowania,
wykorzystywane
przez
grupę
producentów rolnych na działalność statutową, po
uzyskaniu wpisu do rejestru grup – w okresie 5 lat
od dnia uzyskania wpisu grupy do rejestru

43.

44.

45.

46.

Art. 7 ust.1 pkt 14 – nieruchomości lub ich części
zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego

47.

48.

49.

50.

51.

Art. 7 ust. 2 pkt 1 – szkoły wyższe, wyższe szkoły
zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe;
zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania
zajętych na działalność gospodarczą inną niż
odpłatna działalność badawcza, artystyczna,
sportowa i doświadczalna

52.

53.

54.

55.

56.

Art. 7 ust. 2 pkt 2 – szkoły, placówki, zakłady
kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli –
publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące
te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarządu,
użytkowania
lub
użytkowania
wieczystego
nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie dotyczy
przedmiotów
opodatkowania
zajętych
na
działalność gospodarczą inną niż działalność
oświatowa

57.

58.

59.

60.

61.

Art. 7 ust. 2 pkt 3 – placówki naukowe PAN;
zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania
zajętych na działalność gospodarczą

62.

63.

64

65

66

Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzący zakłady pracy
chronionej lub zakłady aktywności zawodowej – w
zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych
wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone
decyzją w sprawie przyznania statusu zakłady pracy
chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo
zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego
zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania
znajdujących
się
w posiadaniu
zależnym
podmiotów nie będących prowadzącymi zakłady
pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej

67.

68.

69

70

71

Art. 7 ust. 2 pkt 5 – jednostki badawczo-rozwojowe,
z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych
na działalność gospodarczą

72.

73.

74

75

Art. 9. ustawy z dnia 30 października 2002r. - o
zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr
200 poz. 1682) - prowadzący zakłady pracy
chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,
którzy uzyskali status prowadzących te zakłady
przed wejściem w życie niniejszej ustawy

76.

77.

79

80

Art. 10 ustawy z dnia 30 października 2002r. - o
zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr
200 poz. 1682) - w latach 2003 – 2005
nieruchomości położone pod napowietrznymi
liniami energetycznymi grunty, którymi zarządza
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

81.

82

83

Inne zwolnienia ustawowe – wpisać jakie

84

Inne zwolnienia ustawowe -

ZN-1/B

(1)
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/98/2007
Rady Gminy Stegna
z dnia 29 października 2007 r.

2. Nr dokumentu

DN-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
3. Rok

Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej
będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub
obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów
budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla
osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami prawa handlowego nieposiadającymi osobowości
prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

WÓJT GMINY STEGNA

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

URZĄD GMINY w STEGNIE
82-103 S T E G N A, ul. Gdańska Nr 34
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja
podatkowa.
5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc – rok) ..................................

Data zdarzenia powodujacego powstanie
obowiązku podatkowego

Data zdarzenia powodującego wygasnięcie
obowiązku podatkowego

Przyczyna zmiany – podac jaka

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj podmiotu (wpisać odpowiednią cyfre):

1. właściciel,

2.użytkownik 3 posiadacz samoistny

 1. współwłaściciel, 2.współużytkownik

3 współposiadacz

D. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. osoba fizyczna
8. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

9. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię **

10. Numer Krajowego Rejestru Sadowego

11. Nr NIP

12. Identyfikator REGON

11.Numer PESEL

13. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

14. Imię ojca

15. Imię matki

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
15. Kraj
18. Gmina
22. Miejscowość

16. Województwo

17. Powiat

109. Ulica

20. Nr domu
23. Kod pocztowy

21. Nr
lokalu

24. Poczta

DN-1
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWOLNIENIU
Podstawa opodatkowania
w m2(ha) z dokładnością
do 1 m2

Stawka podatku
zł,

Kwota podatku

Liczba miesięcy

zł,

gr

gr

E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. Związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków

11.

12.

27.

,
,
m2

2. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych 1)

13.

,
29.

28.

30.

31.

34

35.

,

ha

,
3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego

32.

33.
m2

,
,

E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
Podstawa opodatkowania
w m2

Stawka podatku
zł,

1. Budynki mieszkalne

- ogółem

37.

36.
m2

w tym
kondygnacji
o wysokości:

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

40.

- powyżej 2,20 m

41.

43.

42.

- powyżej 2,20 m

47.

3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - ogółem

48.

45.

50.

51.

56.

57.

62.

63.

m2

49.
m2

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

52.

- powyżej 2,20 m

53.

,

m2
m2

w tym kondygnacji o wysokości:
- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
w tym
kondygnacji - powyżej 2,20 m
o wysokości:

55.

54.
m2

m2
59.
m2
60.

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

64.

- powyżej 2,20 m

65.

61.

m2
m2
m2

1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

2/3

,

58.

5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - ogółem

(1)

44.

m2

4. Zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - ogółem

DN-1

39

,

m2
46.

w tym
kondygnacji
o wysokości:

38.

,

m2

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

w tym
kondygnacji
o wysokości:

Kwota podatku
zł, gr

gr

m2

2. Związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz części budynków
mieszkalnych zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej - ogółem:

w tym
kondygnacji
o wysokości:

Liczba miesięcy
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E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
1. Budowle nie wymienione w punkcie 2

Podstawa opodatkowania
w zł
z dokładnością do 1 zł
zł
66.

Kwota podatku
Stawka podatku

67.

70

zł,

68

69

72

73

gr.

%

zł
2. Budowle związane z zaspokojeniem zbiorowych

Liczba
miesięcy

71

potrzeb mieszkańców gminy w zakresie kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych

%

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku według deklaracji ogółem ( w tym od nieruchomości podlegających zwolnieniu)
Suma kwot z części E.1, E.2 i E.3.

74.

Kwota podatku od nieruchomości podlegających zwolnieniu ( wykazanych w zal. Nr … - symbol ZN-1/B)

75.

Kwota podatku do zapłaty po zastosowaniu ulgi lub zwolnienia (po zaokrągleniu do pełnych złotych) ***)
Różnica kwot poz. 74 - poz. 75

76.
Zł.

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)
77. Liczba załączników ZN-1/A

78. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 tak

 nie

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością.
79. Imię

80. Nazwisko

81. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

82. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)

83.Numer telefony osoby sporządzającej deklarację

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
84. Uwagi organu podatkowego

85. Data (dzień - miesiąc - rok)

86. Podpis przyjmującego formularz

2) Niepotrzebne skreślić.

DN-1
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3415
UCHWAŁA Nr X/99/2007
Rady Gminy Stegna
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych w zakresie podatku rolnego.
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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się wzór formularza „Deklaracji na podatek rolny”
oznaczony symbolem DR-1, składany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadający osobowości
prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów
Państwowych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Określa się wzór formularza „Informacji w sprawie podatku rolnego” oznaczony symbolem IR-1, składany przez
osoby fizyczne, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.

3. Określa się wzór załącznika do informacji i deklaracji
na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach rolnych”
oznaczony symbolem ZR-1/A – jako załącznik nr 3 do
uchwały.
4. Określa się wzór załącznika do informacji i deklaracji na
podatek rolny „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” oznaczony symbolem ZR-1/B
– jako załącznik nr 4 do uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr XXIV/174/04 Rady Gminy Stegna
z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów
deklaracji na podatek rolny, wzorów informacji w sprawie
podatku rolnego i wzoru informacji o zbyciu gospodarstwa
rolnego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§4
Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicząca Rady
Danuta Mrówka
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1. Numer telefonu podatnika

2. Nr dokumentu

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/99/2007
Rady Gminy Stegna
z dnia 29 października 2007 r.

DR-1
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
3. Rok

Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 , z późn. zm.).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości
prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów,
posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób
fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi,
w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania:

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

Miejsce składania:

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. WÓJT

GMINY STEGNA

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

URZĄD GMINY W STEGNIE
82-103 STEGNA, ul. Gdańska 34
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja
podatkowa.
5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc – rok)

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

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. osoba fizyczna
8. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

9. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię **

10. Identyfikator REGON

Numer NIP

11. Numer PESEL **

Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
13. Imię ojca

12. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

14. Imię matki

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
15. Kraj

18. Gmina

22. Miejscowość

16. Województwo

17. Powiat

19. Ulica

20. Nr domu

23. Kod pocztowy

21. Nr
lokalu

24. Poczta

D.3. DATA ZAISTNIENIA ZMIAN ( NALEŻY DOŁACZYĆ PISEMNE WYJAŚNIENIE KOREKTY )
25.

DR-1

(1)
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E. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO
ROLNE – NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
E.1. GRUNTY ORNE
Klasa

Powierzchnia w ha

Przelicznik

a

b

26.

Powierzchnia w ha przeliczeniowych 1)
c

27.

I

,

,

28.

29.

II

,
30.

,
31.

IIIa

,
32.

,
33.

IIIb

,
254.

,
35.

IVa

,
36.

,
37.

IVb

,

,

E.2. ŁĄKI I PASTWISKA
38.

39.

I

,
40.

,
41.

II

,
42.

,
43.

III

,
44.

,
45.

IV

,

,

E.3. SADY
46.

47.

I

,
48.

II
III
IIIa

,
50.

,
51.

,
52.

,
53.

IIIb
IV
IVa

,
49.

,
54.

,
55.

,
56.

,
57.

IVb

,

,

E.4. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI – grunty orne
58.

59.

I

,
60.

II

,
62.

,
66.

,
67.

IIIb

,
68.

,
,

IVa

,
,

IVb

(1)

,
63.

IIIa

DR-1

,
61.
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E.5. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI – łąki i pastwiska
Powierzchnia w ha 1)

Klasa

Przelicznik

72.

I

Powierzchnia w ha przeliczeniowych 1)
73.

,

,

74.

II

75.

,

,

76.

III

77.

,

,

78.

IV

79.

,

,

E.6. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE- grunty orne
80.

I

81.

,

,

82.

II

26.

,

,

27.

IIIa

28.

,

,

86.

IIIb

87.

,

,

88.

IVa

89.

,

,

90.

IVb

90.

,

,

E.7. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE- łąki i pastwiska
91.

I

92.

,

,

93.

II

94.

,

,

95.

III

96.

,

,

97.

IV

98.

,

,

E.8. UŻYTKI ROLNE (ROWY, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI) BEZ
OZNACZENIA KLASY GLEBOZNAWCZEJ
99. Powierzchnia w ha

E.9 GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI – łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
100.

,

E.10. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI- inne gatunki ryb.
101.

102.

,

,

E.11. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO
103. Powierzchnia w ha (Suma z części od E.1 do E.10 kol.a) oraz dane
wykazane w załaczniku Nr … symbol ….

104. Powierzchnia w ha przeliczeniowych(Suma z części od E.1 do E.10
kol.c) oraz dane wykazane w załaczniku Nr … symbol ….

,
,

E.12, ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH PODLEGAJĄCYCH
ZWOLNIENIOM WYKAZANYCH W ZAŁĄCZNIKU
Nr … symbol ….
105. Powierzchnia w ha

106. Powierzchnia w ha przeliczeniowych

,

,

E. 13. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA GRUNTOW PODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU
107. Powierzchnia w ha (Różnica części E.11 – E.12 – kol.a)

,

108. Powierzchnia w ha przeliczeniowych (Różnica części E.11 – E.12 –
kol.c)

,
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F.1. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH
109.

Łącznie powierzchnia w ha przeliczeniowych

,
Należy wpisać powierzchnie z poz.106.
110.

Stawka podatku
Kwota podatku

111.

( bez zastosowanych ulg) (po zaokrągleniu do pełnych złotych) ***)

F.2. ZASTOSOWANE ULGI PODATKOWE
112. Wymienić rodzaje ulgi

113. Procent ulgi w danym roku

115

117

116

118

114. Kwota przyznanej ulgi

120

119

F.3. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTWA ROLNEGO PO ZASTOSOWANIU
ULG PODATKOWYCH
121.

Kwota podatku ogółem do zapłaty (po zaokrągleniu do
pełnych złotych) ***)

,

G. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTW
ROLNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
122. Powierzchnia w ha

123.

124. Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) ***)

zł,

,

gr

Zł.

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)
125. Liczba załączników ZR-1/A

126. Załącznik ZR-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 tak

 nie

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością.
127. Imię

128. Nazwisko

129. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

130. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
131. Uwagi organu podatkowego

132. Data (dzień - miesiąc - rok)

133. Podpis przyjmującego formularz
Ù

1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
2) Niepotrzebne skreślić.
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1. Numer telefonu podatnika

2. Nr dokumentu

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/99/2007
Rady Gminy Stegna
z dnia 29 października 2007 r.

IR-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
Numer ewidencjyjny gospodarstwa rolnego

3. Data złoźenia informacji

Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, ze zmianami.).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów,
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub
wysokość opodatkowania..
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości: WÓJT GMINY STEGNA

Termin składania:
Miejsce składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Urząd Gminy w Stegnie
82-103 STEGNA, ul. Gdańska Nr 34
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja
podatkowa.
5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok  2. korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc – rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat wpisując cyfrę odpowiadającą rodzajowi własności):

1. właściciel,

2.użytkownik 3. posiadacz nieruchomości
i

 1. współwłaściciel

h

2. współużytkownik 3. współposiadacz

ś i

D. DANE PODATNIKA – w przypadku, gdy gospodarstwo stanowi współwłasność więcej niż dwie osoby, dane pozostałych wspólwlaścicieli
należy wpisać na „Formularzu B stanowiącego załącznik do niniejszej informacji.

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Nazwisko , pierwsze imię, drugie imię

8. Identyfikator REGON

9. Numer NIP

11. Data urodzenia

10. Numer PESEL

8. Imię ojca

14. Imię matki

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA
9. Kraj

10. Województwo

12. Gmina

11. Powiat

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

15. Nr
lokalu

18. Poczta

D.1.a. DANE IDENTYFIKUJĄCE WSPÓLMAŁŻONKA/ WSPÓLWŁAŚCICIELA – W przypadku gdy
gospodarstwo nie jest wspólwłasnością małżeńską, poniższych pól nie nalezy wypełniać.
19. Nazwisko , pierwsze imię, drugie imię

20. Identyfikator REGON

21. Numer NIP

22. Numer PESEL

23. Data urodzenia

24. Imię ojca

25. Imię matki
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D.2.a. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓLMAŁŻONKA/ WSPÓŁWŁAŚCICIELA
26. Kraj

27. Województwo

28. Powiat

29. Gmina

30. Ulica

31. Nr domu

33. Miejscowość

3419. Kod pocztowy

35. Poczta

37.Sprzedaż gospodarstwa – podać datę

38.Inna przyczyna zgloszenia korekty – podac
jaka

32. Gmina

Przyczyna złożenia informacji
36. Zakup gospodarstwa – podać datę

E. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO
ROLNE – NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 1)
E.1. GRUNTY ORNE
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

39.

IIIa

40.
,

IIIb

41.

IVa

42.

,

,

IVb

43.

44.

,

,

,

E.2. ŁĄKI I PASTWISKA
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

45.

III

46.

IV

47.

,

48.

,

,

,

E.3. SADY
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

49.

III, IIIa,

50.

IIIb

51.

,

IV, IVa,

52.

,

53.

,

IVb
54.

,

,

,

E.4. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI – grunty orne
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

55.

IIIa

56.

IIIb

57.

,

IVa

58.

,

59.

,

IVb
60.

,

,

,

E.5. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI – łąki i pastwiska
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

61.

III

62.

IV

63.

,

64.

,

,

,

E.6. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - grunty orne
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

65.

IIIa

66.
,

67.

IIIb

IVa

68.

,

,

69.
,

IVb
70.

,

,

E.7. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE – łąki i pastwiska
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

IR-1
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71.

IV

72.
,

73.
,

,
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E.8. ROWY - grunty orne
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

IIIa

75.

74.

76.

IVa

77.

,

,

IIIb

,

IVb

78.
,

79.
,

,

E.9. ROWY - łąki i pastwiska
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

80.

III

81.
,

IV

82.
,

83.
,

,

E.10. UŻYTKI ROLNE (ROWY, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI) BEZ
OZNACZENIA KLASY GLEBOZNAWCZEJ
84. Powierzchnia w ha

,

E.11. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
Powierzchnia w ha

85.
,

E.12. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - inne gatunki ryb
Powierzchnia w ha

86.
,

F. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA
ROLNEGO – NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Powierzchnia w ha

79.
,

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)
87. Liczba załączników ZR-1/A

88. Załącznik ZR-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 tak

 nie

H. WYJAŚNIENIA – INFORMACJE PODATNIKA
89.

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
90. Imię

91. Nazwisko

92. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok)

93. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)

IR-1
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J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
94. Uwagi organu podatkowego

95. Data (dzień - miesiąc - rok)

1)

Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
2
Powierzchnię należy podać z dokładnością do 1 m

2) Niepotrzebne skreślić.

IR-1
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/99/2007
Rady Gminy Stegna
z dnia 29 października 2007 r.

ZR-1/A
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH1

Załącznik ZR-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na
terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki.

3. Nr załącznika

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
4. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DR-1

 2. informacji IR- 1

B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną
5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):





** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną



1. osoba fizyczna
2. osoba prawna
3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej
6. Nazwa pełna * / Nazwisko i imię właściciela gospodarstwa rolnego** i adres siedziby

7. Nazwa gospodarstwa położonego na terenie gminy

8. Identyfikator REGON

9. Numer PESEL **

C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
LUB ZWOLNIENIU
C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
10. Położenie nieruchomości (adres)

C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
11. Rodzaj własności

1. własność

 2. współwłasność

13. Rodzaj użytkowania

1. użytkowanie wieczyste  2. współużytkowanie wieczyste

12. Rodzaj posiadania samoistnego

1. posiadanie

14. Rodzaj posiadania zależnego

1. posiadanie

 2. współposiadanie
 2. współposiadanie

C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK
15. Działki

C.4. KSIĘGA WIECZYSTA
16. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

17. Nazwa sądu

1 Załącznik wypełnia sie oddzielnie dla każdego gospodarstwa, gdy położone są odrębnie w miejscowościach zlokalizowanych na terenie gminy
Stegna.
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1. Numer telefonu podatnika

2. Nr dokumentu

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/99/2007
Rady Gminy Stegna
z dnia 29 października 2007 r.

ZR-1/B

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH
W PODATKU ROLNYM
A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
3. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DR-1

 2. informacji IR- 1

B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. osoba fizyczna
5. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

7. Identyfikator REGON

Nr NIP

8. Numer PESEL **

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB
UCHWAŁY RADY GMINY
Powierzchnia w ha
fizycznych 1)

Tytuł prawny zwolnienia
Art. 12. ust. 1 pkt 1 - użytki rolne klasy V, VI i VIz

9.

Art. 12. ust. 1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych

10.

Art. 12. ust. 1 pkt 2 - grunty położone w pasie drogi granicznej

11.

Art. 12. ust. 1 pkt 3 - grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone
wskutek robót drenarskich

12.

Art. 12. ust. 1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już
istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha

13.

,
,
,

W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy
kwadrat)
Art. 12. ust. 1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków

14. Ulga

 75%

 50%

,
,

15.

,
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy
kwadrat)
Art. 12. ust. 1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia

16. Ulga

 75%

 50%

17.

,
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy
kwadrat)
Art. 12. ust. 1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

18. Ulga

 75%

 50%

19.

,
Art. 12. ust. 1 pkt 8 - użytki ekologiczne

20.

Art. 12. ust. 1 pkt 9 - grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę

21.

Art. 12. ust. 1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywalach

22.

,
,
,

ZR-1/B
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Art. 12. ust. 1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru zabytków

23.

Art. 12. ust. 1 pkt 12 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych

24.

Art. 12. ust. 2 pkt 1 - szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe

25.

Art. 12. ust. 2 pkt 2 -szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne
oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego
gruntów
Art. 12. ust. 2 pkt 3 - placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk

26.

Art. 12. ust. 2 pkt 4- prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie gruntów
zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy
chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z
wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy
chronionej lub zakłady aktywności zawodowej

28.

Art. 12. ust. 2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów
pracowniczych ogrodów działkowych

29.

,
,
,
,
27.

,

,
,

D. DANE DOTYCZĄCE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB
UCHWAŁY RADY GMINY
Tytuł prawny ulgi
Art. 13 ust. 1 – ulga inwestycyjna

30.

Art. 13a ust. 1 i 2 – ulga dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie
wojskowe, osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej i prowadzących te
gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby oraz członków rodzin tych osób (zaznaczyć właściwy kwadrat)

31. Ulga

Art. 13b ust. 1 – ulga dla gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich (zaznaczyć właściwy kwadrat)

32. Ulga

Art. 13b ust. 1- ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej

33.

Miejscowośc, data

Nr telefonu kontaktowego z osobą sporządzającą załącznik

1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

ZR-1/B

(1)

2/2

 tak  nie
 60%  40%

 60%

 30%

 tak  nie

Podpis, (w przypadku osoby prawnej – podpis i pieczątka)
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3416
UCHWAŁA Nr XII/96/2007
Rady Gminy Szemud
z dnia 8 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 późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j.: Dz. U. 2006 r. Nr 121 poz. 844) 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, poz. 813) Rada Gminy Szemud
uchwala, 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 II/6/2006 Rady Gminy Szemud
z dnia 30 listopada 2006 r. sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
§3
Uchwała wchodzi w życie 14 dniu po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lasowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/96/2007
Rady Gminy Szemud
z dnia 8 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

Stawka podatku (w złotych)

powyżej 3,5

5,5 włącznie

529

powyżej 5,5

9 włącznie

784

powyżej 9

poniżej 12

971
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/96/2007
Rady Gminy Szemud
z dnia 8 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

12

13

13

14

14

15

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za równoważne
2 osie
994

1.004

1.016

1.027

15

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

999

1.010

1.021

1.303

3 osie
1.049

1.054

19

1.060

1.065

19

21

1.070

1.075

21

23

1.080

23

25

1.094

12

17

17

1.104

25

1.080
1.641
1.641

4 osie i więcej
12

25

1.214

25

27

1.325

27

29

29

31

31

1.435

1.721

1.721

1.325

1.435

1.721

2.551
2.551
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/96/2007
Rady Gminy Szemud
z dnia 8 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

Stawka podatku
(w złotych)

poniżej 12

994

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/96/2007
Rady Gminy Szemud
z dnia 8 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
zespołu pojazdów:
- ciągnik siodłowy + naczepa
- ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

12

18

1.932

1.937

18

25

1.937

1.943

25

31

1.943

1.948

31

36

1.937

1.996

1.937

*)

36
3 osie
12

36

1.965

1.965

36

40

1.965

1.965

2.042

2.583

40

*) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Uchwalą
Nr 315/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. orzekło nieważność badanej
uchwały w części dotyczącej określenia stawki podatku od ciągników
siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie

z naczepą lub pryzczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
o liczbie osi dwie oraz o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od nie nie mniej niż 36 ton i więcej w kwocie 2.012 zł.
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Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/96/2007
Rady Gminy Szemud
z dnia 8 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)

poniżej 12

673

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/96/2007
Rady Gminy Szemud
z dnia 8 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
zespołu pojazdów:
Naczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem
zawieszenia osi jezdnych
pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
1 oś

nie mniej niż

mniej niż

12

18

328

339

18

25

383

437

437

579

25
2 osie
12

28

492

503

28

33

632

876

33

36

876

1.331

36

38

876

1.331

1.222

1.751

38
3 osie
12

36

939

984

36

38

939

984

1.038

1.319

38
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Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/96/2007
Rady Gminy Szemud
z dnia 8 listopada 2007 r.
Stawki podatku dla autobusu.
Liczba miejsc do siedzenia
mniej niż
równej lub wyższej

Stawka podatku
(w złotych)

30

-

673

-

30

1.369

3417
UCHWAŁA Nr XIII/77/07
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 9 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz w związku
z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603
z późn. zm.) Rada Gminy Miłoradz uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się z dniem 1 stycznia 2008 następujące
roczne stawki czynszu dzierżawnego:
a) za grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi
do powierzchni 24 m2 włącznie – stawka czynszu
w kwocie 100,00 zł,
b) grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi
o powierzchni powyżej 24 m 2 – stawka czynszu
w kwocie 150,00 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Katarzyna Kostrzewa-Rzoska

3418
UCHWAŁA Nr XIII/81/07
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 9 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
z 2002 r. Dz. U.Nr 9 poz. 84, ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
(MP nr 47 poz. 557) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (MP Nr 76
poz. 813) Rada Gminy Miłoradz uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 576,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 875,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.150,00 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 t – stawki
określa załącznik Nr 1 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 1.190,00 zł,
4)*),
5) od przyczepy lub 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 – 236,00 zł
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
zespołu pojazdów równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego określa
załącznik nr 3 do uchwały,
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 790,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 930,00 zł.
§2
1. Zwolnienia z podatku od środków transportowych za-
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chowuje się zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002 r.
Dz. U. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.).

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Katarzyna Kostrzewa-Rzoska

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

*) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Uchwałą
Nr 314/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. stwierdziło nieważność § 1
pkt 4 badanej uchwały.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/81/07
Rady Gminy w Miłoradzu
z dnia 9 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

Stawki podatku (w złotych)

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

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1.140
1.246
1.370
1.470
Trzy osie
1.370
1.470
1.586
1.690
1.800
1.916
Cztery osie i więcej
1.690
1.800
1.916
2.030
2.130

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1.140
1.246
1.370
1.470
1.370
1.470
1.586
1.690
1.800
1.916
1.690
1.800
1.916
2.300
2.300
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/81/07
Rady Gminy w Miłoradzu
z dnia 9 listopada 2007 r.

Stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów powyżej 36 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

nie mniej niż

Stawki podatku (w złotych)

mniej niż

1

2
12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym
za równoważne
3
dwie osie
1.080
1.620
1.830
2.050
trzy osie
2.050
2.160

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1.080
1.620
1.830
2.050
2.050
2.300

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/81/07
Rady Gminy w Miłoradzu
z dnia 9 listopada 2007 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą
równą lub wyższą niż 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)

Stawki podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
jedna oś
906
1.010
1.154
dwie osie
1.010
1.154
1.250
1.360
trzy osie
1.154
1.360

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
906
1.010
1.100
1.000
1.100
1.300
1.700
1.200
1.400
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3419
UCHWAŁA Nr X/106/2007
Rady Gminy Stężyca
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowościach Gminy Stężyca oraz
unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz 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) w związku z art. 19 pkt 1 lit. b oraz pkt
2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr
249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2007 r. Nr 47,
poz. 557) Rada Gminy Stężyca, uchwala, co następuje:

2.

*).

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§5
Tracą moc uchwały Rady Gminy Stężyca:
1) Nr XXXVIII/377/2005 Rady Gminy Stężyca z dnia
15 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawki opłaty
miejscowej pobieranej w niektórych miejscowościach
Gminy Stężyca oraz unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty.
2) Nr XXXVIII/394/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowościach Gminy
Stężyca oraz unormowania innych spraw dotyczących
tej opłaty.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca
Stefan Literski

§1
1. Określa się stawkę opłaty miejscowej w wysokości
1,78 zł od osoby objętej tą opłatą za każdy dzień pobytu
w miejscowościach wymienionych w ust. 3.
2. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych,
szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach
wskazanych w ust. 3 z wyłączeniem osób zwolnionych
od opłaty miejscowej, o których mowa w art. 17 ust. 2
cytowanej ustawy i w § 3 niniejszej uchwały.
3. Opłatę miejscową pobiera się od objętych nią osób, według stawki określonej w ust. 1 za pobyt w następujących
miejscowościach: Borucino, Gołubie, Krzeszna, Łączyno,
Stężyca, Szymbark, Wieżyca, Zgorzałe.
§2
1. Opłata miejscowa pobierana jest z góry w ciągu
24 godzin po upływie doby od przybycia osoby objętej
tą opłatą do miejscowości wymienionej w § 1 ust. 3 – za
czas zamierzonego pobytu w tej miejscowości.
2. Pobór opłaty miejscowej następuje w drodze inkasa przez
osoby prowadzące sprawy meldunkowe osób, o których
mowa w § 1 ust. 2 w miejscowościach wymienionych
w § 1 ust. 3, które wydają stosowne potwierdzenie osobie
wnoszącej opłatę.
3. Ustala się dla poszczególnego inkasenta wynagrodzenie za inkaso opłaty miejscowej w wysokości 10% kwot
pobranych, po comiesięcznym odprowadzeniu właściwej
należności na rachunek bankowy Urzędu lub kasy Urzędu Gminy.
§3
1. Poza ustawowymi zwolnieniami od opłaty miejscowej
określonymi w art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się dodatkowo:
a) emerytów, rencistów, inwalidów oraz osoby małoletnie
pozostające na ich utrzymaniu,
b) dzieci w wieku do 14 lat.

*) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Uchwałą
Nr 316/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. stwierdziło nieważność § 3
ust. 2.

3420
UCHWAŁA Nr XV/109/07
Rady Gminy Damnica
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Gminie
Damnica.
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. 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. 15, 16 i 19 pkt 1 lit. a
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze
zm.: 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 rok (M.P. Nr 47
poz. 557) Rada Gminy Dymnica uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób
prawnych oraz od jednostek organizacyjnych nie mających
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osobowości prawnej – dokonujących sprzedaży towarów
we wszelkich miejscach na terenie gminy Damnica.
§2
Ustala się następujące wysokości opłaty targowej dziennie:
1) od handlu z ręki, z koszy – 5,00 zł,
2) od handlu z wozów konnych, przyczep, ciągników,
pojazdów samochodowych oraz stoisk. – 20,00 zł
§3
Wpłaty opłaty targowej można dokonać w kasie Urzędu
Gminy Damnica (...)*.
§4
Wynagrodzenie inkasentów ustala się w wysokości 50%
od zebranej kwoty.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§6
Traci moc:
— Uchwała Nr 122/96 Rady Gminy Damnica z dnia
30 grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w gminie Damnica,
— Uchwała Nr XXXV/243/02 Rady Gminy Damnica z dnia
28 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr 122/96 Rady
Gminy Damnica z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie
opłaty targowej w gminie Damnica.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok 2008.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Zdzisław Kwaśniewski
*) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Uchwałą
Nr 319/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. stwierdziło nieważność § 3
uchwały od słów ,,lub za pośrednictwem inkasenta wyznaczonego
przez Wójta Gminy”.

3421
UCHWAŁA Nr XII/73/07
Rady Gminy w Smętowie Granicznym
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie podatków i opłat lokalnych.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) i art. 18 ust. 2
pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz Obwieszczenie Ministra finansów z dnia 03.08.2007 r. w sprawie wysokości górnych

granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
(M.P. Nr 4, poz. 557) Rada Gminy w Smętowie Granicznym)
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,45 zł od
1 m² powierzchni użytkowej,
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej:
a) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż
wymieniona w lit. b – 13,20 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
b) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,01 zł od
1 m² powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych –
2,91 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej,
4) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizację pożytku publicznego4,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
5) od budowli 2% wartości,
6) od 1 m² powierzchni gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,50 zł,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizację pożytku publicznego – 0,07 zł,
7) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne – 2,64 zł.
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) ²
2) budynki gospodarcze w nieruchomościach powstałych
z gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz Skarbu
Państwa i będące w posiadaniu osób, które tego przekazania dokonały,
3) budynki gospodarcze położone na gruntach gospodarstw
rolnych, w których nie jest prowadzona działalność
gospodarcza i nie są wykorzystane do działalności rolniczej,
4) grunty zajęte pod osadniki gnilne i szamba związane ze
zbiorczą siecią kanalizacyjną,
5) grunty w gospodarstwach rolnych sklasyfikowane w
ewidencji gruntów jako drogi i tereny komunikacyjne.
§3
1) Podatki płatne w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych pobiera się w drodze inkasa
przez sołtysów.
2) Niezależnie od ustaleń określonych w ust. 1 osoby
fizyczne mogą płacić zobowiązanie pieniężne na rachu-
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§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od roku podatkowego 2008.
Przewodniczący
Rady Gminy w Smętowie Gr.
Jan Kulczyński
¹

²

Poz. 3421, 3422

— 14284 —

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkowstwa w Unii Europejskiej.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Uchwałą
Nr 321/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. stwierdziło nieważność § 2
pkt 1.

3422
UCHWAŁA Nr XII/72/07
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 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.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 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 środków transportowych, wymienionych w art. 8 pkt 1, 3, 5 i 7 ustawy

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych, wymienionych w art. 8 pkt 2 ustawy przywołanej
w § 1, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych, wymienionych w art. 8 pkt 4 ustawy przywołanej
w § 1, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§4
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych, wymienionych w art. 8 pkt 6 ustawy przywołanej
w § 1, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§6
Tracą moc:
1) uchwała Nr XXV/178/01 Rady Gminy Kwidzyn z dnia
7 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 98, poz. 1803);
2) uchwała Nr XVIII/119/04 Rady Gminy Kwidzyn z dnia
29 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 148, poz. 2702).
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje począwszy od roku podatkowego
2008.
Przewodniczący Rady
Henryk Ordon
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, poza. 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.
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Rodzaj środka transportowego

Lp

pojazdy wyprodukowane
do 1992 r. włącznie

Stawki roczne ( w złotych )
Pojazdy
pojazdy
wyprodukowane
wyprodukowane
od 1993 r. do 1997 r. od 1998 r. do 2000 r.
włącznie
włącznie

Stawki podatku od środków transportowych,
wymienionych w art. 8 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/72/07
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 16 listopada 2007 r
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4.

3.

z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30

664
971

767
1176

715
1022

818
1226

767
1073

867
1278

1124

1329

1) w tej pozycji stawki określone w rubrykach 4, 6, 8 i 10 mają zastosowanie także do pojazdów wyposażonych w instalację gazową

b) z liczbą miejsc do siedzenia równą lub większą niż 30

a)

autobusy1)
818

300
350

-

400

-

450

b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton

920

204
-

256

-

307

-

358

a)

od 7 ton do 10 ton włącznie

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:
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/72/07
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 16 listopada 2007 r.
Stawki podatku od środków transportowych
dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton
(wymienionych w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

Roczna stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4

Dwie osie
12

13

950

991

13

14

991

1104

14

15

1104

1175

1104

1329

15
Trzy osie
15

17

991

1073

17

19

1073

1145

19

21

1145

1226

21

23

1226

1308

23

25

1308

1611

1369

1611

25

Cztery osie i więcej
25

1145

1267

27

1267

1390

27

29

1390

1690

29

31

1690

2507

1690

2507

23
25

31
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII / 72 /07
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 16 listopada 2007 r.
Stawki podatku od środków transportowych
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
(wymienionych w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

Roczna stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4

Dwie osie
12

18

1410

1482

18

25

1615

1686

25

31

1737

1829

1880

*)

1840

*)

1993

2583

31
Trzy osie
12
40

40

*) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Uchwałą Nr 325/2007 z dnia 6 grudnia
2007 r. orzekło nieważność zapisów uchwały odnoszących się do stawki podatku:
– od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dwóch osiach, masie zespołu pojazdów nie mniejszej niż 31 ton z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych,
– od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o trzech osiach, masie zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton i mniejszej od
40 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych.
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII / 72 /07
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 16 listopada 2007 r.
Stawki podatku od środków transportowych
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
(wymienionych w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

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

mniej niż

1

2

Roczna stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4

1 oś
12

18

491

521

18

25

613

746

746

869

25
2 osie
12

28

634

746

28

33

869

991

33

38

991

1319

1174

1737

910

1022

1022

1309

38
3 osie
12

38

38
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UCHWAŁA Nr X/116/2007
Rady Gminy Zblewo
z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie podatków i opłat lokalnych w Gminie Zblewo
na 2008 rok.
Na podstawie art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3,
art. 14, art. 15, art. 17 ust. 1, 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, 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 podatków
i opłat lokalnych w 2008 r. (MP Nr 47 poz. 557), art. 30
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80

poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319,
Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880), 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 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, 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, Nr 172
poz. 1218), Rada Gminy Zblewo uchwala, co następuje:
§1
Ustala się na terenie Gminy Zblewo następujące stawki
podatku od nieruchomości:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
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darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,65 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha
powierzchni,
c) użytkowanych do celów letniskowych – 0,35 zł od
1 m2 powierzchni,
d) drogi wewnętrzne związane z działalnością gospodarczą, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,35 zł od 1 m2 powierzchni,
e) drogi wewnętrzne z zastrzeżeniem § 1 pkt 1 litera
d w wysokości – 0,01 zł od 1 m2 ,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,12 zł od 1 m2.
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby
mieszkalne – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 15,00 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
– 3,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) przeznaczonych i użytkowanych na cele letniskowe
– 6,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 3,40 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej.
3) Od budowli – 2% ich wartości.
§2
1. Wprowadza się pobór podatków i opłat w drodze inkasa.
2. Ustanawia się inkasentami podatków i opłat w sołectwach
Białachowo, Borzechowo, Bytonia, Cis, Jezierce, Kleszczewo, Lipia Góra, Mały Bukowiec, Miradowo, Pałubinek,
Pinczyn, Radziejewo, Semlin, Tomaszewo, Zawada,
Zblewo sołtysów a w sołectwie Karolewo – Elżbietę
Fojut.
3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso od zainkasowanych kwot podatków i opłat w następujących
wysokościach w poszczególnych sołectwach
1) Białachowo – 3,30%,
2) Bytonia 4,00%,
3) Borzechowo – 2,85%,
4) Cis – 8,00%,
5) Jezierce – 2,70%,
6) Karolewo – 2,80%,
7) Kleszczewo – 3,10%,
8) Lipia Góra – 6,60%,

9) Mały Bukowiec – 6,60%,
10) Miradowo – 3,20%,
11) Pałubinek – 5,50%,
12) Pinczyn – 2,00%,
13) Radziejewo – 3,60%,
14) Semlin – 3,20%,
15) Tomaszewo – 7,00%,
16) Zawada – 7,00%,
17) Zblewo – 1,80%.
§3
1. Oprócz zwolnień wynikających z ustawy zwalnia się
z podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części, budowle oraz grunty służące
do realizacji zadań związanych z zaopatrzeniem
w wodę, odprowadzaniem ścieków oraz utylizacji
i zagospodarowania odpadów,
2) nieruchomości wykorzystywane na cele związane
z prowadzeniem działalności straży pożarnej, instytucji
kultury i cele sportowe.
2. Budynki gospodarcze po byłych gospodarstwach rolnych utrzymywane i wykorzystywane wyłącznie przez
emerytów i rencistów znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej, mogą być w części lub w całości zwolnione
z podatku od nieruchomości na wniosek zainteresowanych.
§4
1. Ustala się wysokość dziennej opłaty targowej na terenie
Gminy Zblewo:
1) 7 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący stoiska z tym,
że stawka dzienna nie może przekroczyć kwoty
631,94 zł,
2) przy sprzedaży na targowisku zwierzęcym w wysokości 10,00 zł.
2. Poboru opłaty dokonują na targowiskach lub innych
miejscach wyznaczonych przez Wójta Gminy do prowadzenia handlu, pracownicy Urzędu Gminy, którzy
z chwilą pobrania opłaty, wydają każdorazowo dowód
uiszczającemu opłatę.
§5
1. Ustala się na terenie Gminy Zblewo opłatę miejscową
w 2008 r., którą uiszczają osoby fizyczne przebywające
okresowo w celach wypoczynkowych i turystycznych
w miejscowościach: Borzechowo, Twardy Dół, Zblewo, Bytonia, Cis, Mały Bukowiec i Wirty w wysokości
1,60 zł od każdego przebywającego za każdą dobę
pobytu okresowego.
2. Zwalnia się od opłaty miejscowej zorganizowane grupy
młodzieży szkolnej z opiekunem.
3. Obowiązek uiszczania opłaty miejscowej powstaje
z chwilą przybycia do miejscowości wymienionych
w ust. 1 z zamiarem pozostania co najmniej przez jedną
dobę w celach wymienionych w ust. 1.
4. Poboru opłaty dokonują:
1) od osób przebywających na zorganizowane wczasy
na pole namiotowe lub kempingowe oraz do innych
obiektów pobytu czasowego ich kierownicy lub osoby
przez nich upoważnione do rejestracji pobytu okresowego.
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6*)

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Trocha
*) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Uchwałą
Nr 323/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. stwierdziło nieważność § 6
uchwały.

3424
UCHWAŁA Nr X/117/2007
Rady Gminy Zblewo
z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
w Gminie Zblewo 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 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271,
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 137 poz.
974, Nr 173 poz. 1218) art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr121 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 podatków i opłat lokalnych (MP Nr 47 poz. 557) Rada
Gminy Zblewo, uchwala, co następuje:
§1
Określa się podatek od środków transportowych roku jak
następuje:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu (niezależnie od liczby osi i rodzaju
zawieszenia)
1) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
580,00 zł
2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
1.070,00 zł
3) powyżej 9 ton do 12 ton
1.180,00 zł
4) od12 ton do 14 ton włącznie
1.440,00 zł
5) powyżej 14 ton do 18 ton włącznie
1.660,00 zł
6) powyżej 18 ton
2.580,00 zł
2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (niezależnie
od liczby osi i rodzaju zawieszenia):
680,00 zł
1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton
3. Od ciągnika siodłowego balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:
1) o liczbie osi jezdnych 2, z zawieszeniem pneumatycz-
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nym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne
i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do 25 ton
900,00 zł
b) od 25 ton do 31 ton
1.120,00 zł
c) od 31 ton i powyżej 31 ton
1.700,00 zł
2) o liczbie osi jezdnych 3, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne
i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do 40 ton
1.580,00 zł
b) od 40 ton i powyżej 40 ton
2.020,00 zł
3) o liczbie osi jezdnych 2, innym systemem zawieszenia
osi jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 12 do 18 ton
900,00 zł
b) od 18 ton do 25 ton
1.120,00 zł
c) od 25 ton do 31 ton
1.680,00 zł
d) od 31 ton i powyżej 31 ton
2.130,00 zł
4) o liczbie osi jezdnych 3 i innym systemem zawieszenia
osi jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a)*)
b) od 40 ton i powyżej 40 ton
2.580,00 zł
4. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton (niezależnie od liczby osi i rodzaju
zawieszenia) z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego
470,00 zł
5. Od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
1) o liczbie osi jezdnych 1, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 12 ton do 18 ton
560,00 zł
b) od 18 ton i powyżej
900,00 zł
2) o liczbie osi jezdnych 2, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 12 ton do 18 ton
560,00 zł
b) od 18 ton do 36 ton
1.160,00 zł
c) od 36 ton do 38 ton
1.200,00 zł
d) od 38 ton i powyżej 38 ton
1.340,00 zł
3) o liczbie osi jezdnych 3, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 12 ton do 18 ton
680,00 zł
b) od 18 ton do 36 ton
1.010,00 zł
c) od 36 ton do 38 ton
1.240,00 zł
d) od 38 ton i powyżej 38 ton
1.500,00 zł
4) o liczbie osi jezdnych 1, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 12 ton do 18 ton
560,00 zł
b) od 18 ton do 36 ton
900,00 zł
c) od 36 ton i powyżej 36 ton
1.240,00 zł
5) o liczbie osi jezdnych 2, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
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posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 12 ton do 18 ton
560,00 zł
b) od 18 ton do 36 ton
1.160,00 zł
c) od 36 ton do 38 ton
1.500,00 zł
d) od 38 ton i powyżej 38 ton
1.910,00 zł
6) o liczbie osi jezdnych 3, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 12 ton do 18 ton
1.100,00 zł
b) od 18 ton do 36 ton
1.180,00 zł
c) od 36 ton do 38 ton
1.500,00 zł
d) od 38 ton i powyżej 38 ton
1.910,00 zł
6. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniej niż 15 miejsc
470,00 zł
2) od 15 do 30 miejsc
900,00 zł
3) od 30 miejsc
1.770,00 zł
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. po
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Trocha
*) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Uchwałą
Nr 322/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. stwierdziło nieważność § 1
ust. 3 pkt 4 lit. a uchwały odnoszącego się do stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 12 do 40 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych.

3425
UCHWAŁA Nr XII/72/07
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie podatku od nieruchomości.
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), art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847) oraz 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 podatku od
nieruchomości w następujących wysokościach:

1. Od budynków lub ich części za 1 m² powierzchni użytkowej:
a mieszkalnych lub ich części

0,59zł

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
b mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej

17,50zł

c

bezpośrednio związanych z procesem poboru i uzdatniania wody,
wytwarzania ciepła, oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków

12,00zł

d

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym

8,86zł

e

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych

3,84zł

f

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego

6,37zł

2. Od gruntów za 1 m² powierzchni:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu
a na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,70zł

b

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne i retencyjne lub elektrowni
wodnych za 1 ha

3,74zł

c

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego

0,30zł
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3. Od budowli:

wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania ciepła, rurociągi i przewody
a sieci rozdzielczej ciepła i wody, od budowli służących do oczyszczania
i odprowadzania ścieków

1%
ich wartości określonej
na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych

b pozostałych

2%
ich wartości określonej
na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych

§2

3426

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. W całości budynki gospodarcze po byłych gospodarstwach rolnych, gdy jedynym źródłem utrzymania podatnika jest renta lub emerytura.
2. Budynki lub ich części zakwalifikowane do rozbiórki przez
organ nadzoru budowlanego (pozwolenie na rozbiórkę
bądź przyjęcie zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego).
3. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane na
prowadzenie szkół innych niż określone w art. 7 ust. 2
pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
4. W całości nieruchomości lub ich części związanych
z działalnością kulturalną oraz upowszechnianiem czytelnictwa.
5. Nieruchomości lub ich części:
1)*),
2) stanowiące składowisko odpadów i cmentarze,

UCHWAŁA Nr XII/75//07
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 listopada 2007 r.

§3
Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób
fizycznych przez sołtysów w drodze inkasa ustalając ich
wynagrodzenie w wysokości 5% od pobranej kwoty, bądź
wyznaczonego pracownika samorządowego w siedzibie
urzędu.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§5
Traci moc uchwała Nr II/8/06 Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 8 poz. 232).
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czarnem
Benedykt Lipski
*) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Uchwałą
Nr 311/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. stwierdziło nieważność § 2
ust. 5 pkt 1.

w sprawie opłaty prolongacyjnej.
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) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz.
1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143,
poz. 1031, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.
Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818) Rada Miejska w Czarnem uchwala, co następuje:
§1
1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia
na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz
zaległości podatkowych stanowiących dochody budżetu
gminy.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 50%
stawki odsetek podatkowych za zwłokę, ogłaszanej przez
Ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
§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
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3427

3428

UCHWAŁA Nr XI/106/07
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 22 listopada 2007 r.

UCHWAŁA Nr X/70/07
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 23 listopada 2007 r.

w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów,
terminów płatności i sposobu jego poboru.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
w gminie Cedry Wielkiena 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.) art. 18a oraz art. 19 pkt 1
lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn.
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 41 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) oraz
art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn.zm.), Rada Gminy Uchwala
co następuje:

§1
1. Wprowadza się na terenie Gminy Lichnowy opłatę od
posiadania psa.
2. Ustala się wysokość stawki rocznej opłaty od posiadania
psa w kwocie 20,00 zł od każdego psa.
3. Opłatę pobiera się w wysokości połowy stawki, jeżeli
osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku
podatkowego.
4. Opłata płatna jest jednorazowo, bez wezwania w terminie
do dnia 31 maja roku podatkowego lub w ciągu jednego
miesiąca od daty wejścia w posiadanie psa.
§2
1. Zwalnia się od opłaty od posiadania psów:
1) z tytułu posiadania psa utrzymywanego przez emerytów i rencistów w wysokości 50% rocznej stawki – od
jednego psa
§3
1. Zarządza się pobór opłaty w formie inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi.
§4
1. Jako wynagrodzenie dla inkasentów ustala się prowizję
w wysokości 30% zainkasowanych kwot.
2. Wynagrodzenie za inkaso naliczane będzie i wypłacane
do 30 czerwca oraz dodatkowo do 31 grudnia każdego
roku w wysokości ustalonej w ust. 1
§5
Traci moc uchwała Nr XXXVII/295/05 Rady Gminy Lichnowy z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek
podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu
jego poboru.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Michalski

§1
Stawkę podatku ustala się w wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m2
powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 16,48 zł od 1 m2 powierzchni,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,08 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:
— za 1 m2 powierzchni użytkowej, które są w użytkowaniu osób fizycznych 3,56 zł,
— za 1 m2 powierzchni użytkowej, które są w użytkowaniu osób prawnych 4,58 zł,
3) od budowli – 2% ich wartości określanej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r o podatkach i opłatach lokalnych.
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części oraz grunty przeznaczone na
działalność kulturalną, sportową i ochrony przeciwpożarowej,
2) budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą rozpoczętą na terenie gminy przy zatrudnieniu
co najmniej 3 osób:
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a) w pierwszym roku działalności w wysokości 50% należnego podatku,
b) w drugim roku działalności w wysokości 25% należnego podatku,
3) nieruchomości zajęte na cele mieszkalne przez duchownych różnych wyznań religijnych,
4) budynki i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zajęte pod nie grunty,
5) budynki, budowle i urządzenia związane z zaopatrzeniem
w wodę mieszkańców oraz zajęte pod nie grunty,
6) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze wysypisk śmieci, dopuszczonych od użytku publicznego.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cedry
Wielkie.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady
Bożena Daszewska

§3
Podatek od nieruchomości podlega w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą właściwym przepisom,
zwłaszcza ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cedry
Wielkie.
§5
Traci moc Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości w gminie Cedry Wielkie.
§6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008
roku.
Przewodniczący Rady
Bożena Daszewska

3429
UCHWAŁA Nr X/71/07
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia średniej ceny żyta przyjmowanej
jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze
gminy Cedry Wielkie na rok podatkowy 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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 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
uchwala, co następuje
§1
Obniża się na obszarze gminy Cedry Wielkie średnią
cenę skupu 1q żyta określoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października
2007 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 831) z kwoty 58,29 zł
za 1 q do kwoty 37,00 zł za 1 q.

3430
UCHWAŁA Nr X/72/07
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 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.),
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Wysokość stawek podatku od środków transportu
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 przystosowanych 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 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 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,
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7) od autobusów wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cedry
Wielkie.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

§3

Przewodniczący Rady
Bożena Daszewska

Traci moc uchwała Nr II/11/06 Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportu na terenie gminy
Cedry Wielkie.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr X/72/07
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 23 listopada 2007 r.
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 t
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
od

Do

1

2

powyżej 3,5
powyżej 5,5
powyżej 9

5,5 włącznie
9 włącznie
poniżej 12

stawka podatku w zł
wyprodukowane po
wyprodukowane do
1990 r.
1990r.
3
4
619,00
626,00
814,00

626,00
702,00
877,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr X/72/07
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 23 listopada 2007 r.
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 t do poniżej 32 t
Liczba osi i dopuszczalna masa 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

stawka podatku w zł
oś jezdna (jezdne)
z zawieszeniem
inne systemy
pneumatycznym
zawieszenia osi
lub uznanym
jezdnych
za równoważne
3
4
Dwie osie
1002,00
1064,00
1128,00
1253,00
1378,00
1503,00
1503,00
1630,00
trzy osie
1378,00
1503,00
1630,00
1754,00
1881,00
1942,00
2005,00
2130,00
2130,00
2318,00
2318,00
2444,00
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12
25
27
29
31

25
27
29
31

cztery osie i więcej
2005,00
2130,00
2255,00
2380,00
2563,00

2130,00
2318,00
2563,00
2583,00
2583,00
Załącznik Nr 3

do Uchwały nr X/72/07
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 23 listopada 2007 r.
Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
od

do

1
3,5

2
poniżej 12

stawka podatku w zł
wyprodukowane
wyprodukowane
po 1990 r.
do 1990 r.
3
4
850,00
877,00
Załącznik Nr 4

do Uchwały nr X/72/07
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 23 listopada 2007 r.
Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 t
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa w tonach

nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

stawka podatku w zł

oś jezdna (jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym
za równoważne
3
dwie osie

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4

1378,00
1880,00
1960,00
1970,00

1503,00
1942,00
1980,00
1996,00

1960,00
2506,00

1996,00
2583,00

trzy osie
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Załącznik Nr 5

do Uchwały nr X/72/07
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 23 listopada 2007 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7,0 t i poniżej 12 t
Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa lub przyczepa + pojazd
silnikowy w tonach
od

do

1
7
8
10

2
8
10
12

stawka podatku w zł
wyprodukowane
po 1990 r.
3
175,00
200,00
226,00

wyprodukowane
do 1990 r.
4
200,00
226,00
250,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały nr X/72/07
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 23 listopada 2007 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t
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 zł

oś jezdna (jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym
za równoważne
3
jedna oś

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4

276,00
375,00
501,00

300,00
398,00
631,00

375,00
877,00
1253,00
1630,00

501,00
956,00
1453,00
1913,00

1128,00
1253,00

1253,00
1503,00

dwie osie

trzy osie

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 166

Poz. 3430, 3431

— 14299 —
Załącznik Nr 7

do Uchwały nr X/72/07
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 23 listopada 2007 r.
Stawki podatku dla autobusów
Liczba miejsc
od

do

1
16
30

2
15
29
i powyżej

3431
UCHWAŁA Nr XIII/66/2007
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 27 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 (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 podatek od środków
transportowych.
§2
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:
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 ton włącznie
674 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
982 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
1.206 zł
2. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenie wg stawek określonych
w załączniku Nr 1 do uchwały;
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,
o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
1.564 zł
4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o których

stawka podatku w zł
wyprodukowane
wyprodukowane
po 1990 r.
do 1990 r.
3
4
501,00
626,00
626,00
877,00
1503,00
1656,00

mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg stawek
określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
5. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
296 zł
6. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia wg stawek określonych
w załączniku Nr 3 do uchwały (z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego);
7. od autobusów,, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
1.564 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.982 zł
§3
Podatek płatny jest bez wezwania. Termin płatności
pierwszej raty do 15 lutego 2008 r. w połowie rocznej
wysokości, zaś pozostała należność podatku płatna do
15 września 2008 r.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc uchwała Nr II/8/2006 Rady Gminy w Liniewie
z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2007 r.
§6
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
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/66/2007
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 27 listopada 2007 r.

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego
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

12
16

16

12
16

16

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

Inny system
zawieszenia osi
jezdnych

1.380
1.728

1.492
1.840

1.492
1.728

1.604
1.840

1.594
1.840
2.300

1.716
1.900
2.412

Dwie osie

Trzy osie

Cztery osie i więcej
16
29

12
16
29

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/66/2007
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 27 listopada 2007 r.
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych 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
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

12
31
36

31
36

12
36
40

36
40

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
1.728
1.942
*)
Trzy osie i więcej
1.840
1.994
2.372

Inny system zawieszenia
osi jezdnych

1.840
1.982
*)
1.952
*)
2.484

*) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Uchwałą Nr 317/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. orzeka nieważność
zapisów badanej uchwały odnoszących się do stawki podatku:
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne oraz z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o dwóch osiach nie mniejszej niż 36 ton,
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przycz.epą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o trzech osiach nie mniejszej niż 36 ton.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/66/2007
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 27 listopada 2007 r.
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych 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)
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/ przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25

12
20
36

20
36

12
36

36

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
Jedna oś
348
584
664
Dwie osie
420
798
1.216
Trzy osie i więcej
940
1.492

3432
UCHWAŁA Nr XIII/70/2007
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/230/2006 z dnia
17 października 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców na terenie gminy Liniewo.
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. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz 844 z późn. zm.) i § 1 ust. 1 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielenia przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych
inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją (MP Nr 142, poz. 1017) Rada Gminy

Inny system zawieszenia
osi jezdnych

408
634
716
470
1.206
1.564
992
1.728

w Liniewie na wniosek Wójta Gminy Liniewo uchwala, co
następuje:
§1
§ 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za
spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia
w okresie 12 miesięcy przed dokonaniem inwestycji.”
§2
W § 3 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zakończenie nowej inwestycji lub utworzenie nowych
miejsc pracy związanych z tą inwestycją uprawniające
do uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości
określa się na dzień 31 grudnia 2009 r.”
§3
Pozostała treść Uchwały Nr XLI/230/2006 Rady Gminy
w Liniewie z dnia 17 października 2006 r. pozostaje bez
zmian.
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§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Poz. 3432, 3433, 3434, 3435

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:

§5

§1

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży na targowisku miejskim w Prabutach
przy ul. Daszyńskiego oraz innych miejscach targowych
w następującej wysokości:
1) Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego o ładowności pow. 3.5 tony – 28,-zł,
2) Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego o ładowności do 3.5 tony (przyczepa dwuosiowa) – 24,-zł,
3) Przy sprzedaży z samochodu osobowego, przyczepy
jednoosiowej (samochodowa, ciągnikowa, wóz konny)
– 20,-zł,
4) Przy sprzedaży ze straganów – 15,-zł,
5) Przy sprzedaży małych ilości produktów rolnych w
szczególności (warzyw, owoców, nabiału, jagód, drobiu – 5,- zł,
6) Przy sprzedaży artykułów przemysłowych i rolno-spożywczych poza straganami:
a) za zajęcie powierzchni do 2 m2 – 15,-zł.
b) za zajęcie każdego następnego m2 – 7,- zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Ludwik Szparkowski

3433
UCHWAŁA Nr XIV/328/07
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/572/04 Rady Miasta
Gdyni z 24 listopada 2004 r. w sprawie przekształcenia
zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej
w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej.
Działając na podstawie art 7 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust. 2
pkt 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/01 poz. 1591 z późn. zm.),
Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§1
Zmienia się załącznik do Uchwały nr XXXV/572/04 Rady
Miasta Gdyni z 24 listopada 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej
w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w ten
sposób, że w dotychczasowym § 4 ust. 1 dodaje się p. 23)
w brzmieniu:
„dystrybucja i sprzedaż biletów emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej”.

§2
W poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki na targowisku
miejskim położonym w Prabutach przy ul. Daszyńskiego
pobierana będzie opłata targowa w wysokości 1,- zł.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy.
§4
Traci moc uchwała Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

§2

§5

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

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
Henryk Fedoruk

3434
UCHWAŁA Nr XIV/63/2007
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek
opłaty targowej.
Na podstawie art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z 12 stycznia
z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (T.j.
z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84, zm. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Nr 96,poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840)
i art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.: z 2001 r. Dz. U. 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,

3435
UCHWAŁA Nr XIV/64/2007
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
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Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847)
Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Prabuty:
1. Od gruntów:
a związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni:
0,71 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni: 3,74 zł
c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni:
0,35 zł
d) pozostałych od 1 m2 powierzchni:
0,17 zł
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 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:
19,01 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 udzielania świadczeń zdrowotnych od
1 m2 powierzchni użytkowej:
3,84 zł
e) gospodarczych służących do celów bytowych od 1 m2
powierzchni użytkowej:
4,10 zł
f) garaży i pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni użytkowej:
6,37 zł
3. Od budowli:
2% ich wartości
§2

3436
UCHWAŁA Nr XIV/150/2007
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
Na podstawie art. 15 i art. 19 ust. 1 lit. a oraz ust. 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 z późn.
zm.) i 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.) 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 3 sierpnia 2007 r. Nr 47 poz. 557) Rada Miejska
w Redzie uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się stawkę dzienną opłaty targowej za prowadzenie handlu na targowiskach:
1. za sprzedaż ze stoiska, straganów, samochodów, namiotów:
a) artykułów spożywczych, rolnych i leśnych – 11 zł,
b) artykułów przemysłowych i mieszanych – 18 zł,
2. za sprzedaż z ręki, kosza, wiadra, skrzynki:
a) artykułów spożywczych, rolnych i leśnych – 5 zł,
b) artykułów przemysłowych i mieszanych – 7 zł.
§2
1.*).
2.*).
3. Za pobrane opłaty targowe przyznaje się inkasentowi
wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20% pobranej
opłaty.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§4
Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Redzie
Nr XL/369/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie
określenia stawek opłaty targowej.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Traci moc uchwała nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Redzie
Kazimierz Okrój

§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§4
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
roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
Henryk Fedoruk

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 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie –
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.”
*) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Uchwałą
Nr 324/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. stwierdziło nieważność § 2
ust. 1 i 2.
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§2

UCHWAŁA Nr XI/55/2007
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 28 listopada 2007 r.

Różnicowanie stawek, o których mowa w § 1 pkt 5
i pkt 9 lit. a tiret pierwszy stanowi pomoc de minimis,
co wynika z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z
dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie podatków i opłat lokalnych.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 15, art. 18a, art. 19 i 20c
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.),
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 (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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. Nr 47, poz. 557) Rada Gminy w Osiecznej
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości
w skali rocznej:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m²
powierzchni użytkowej – 0,44 zł.
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej – 13,10 zł.
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni
użytkowej – 5,60 zł.
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej – 1,50 zł.
5) od budynków lub ich części zawiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług
turystycznych – 6,00 zł.
6) od budynków letniskowych od 1 m² powierzchni użytkowej – 6,37 zł.
7) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej – 3,60 zł.
8) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
9) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków:
— w zakresie usług turystycznych od 1 m² powierzchni – 0,40 zł.
— w zakresie pozostałej działalności od 1 m² powierzchni – 0,48 zł.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
– 3,74 zł.
c) letniskowych od 1 m² powierzchni – 0,25 zł.
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m²
powierzchni – 0,14 zł.

§3
1. Podatek od nieruchomości pobierany jest w drodze inkasa przez sołtysów.
2. Z tytułu wynagrodzenia za inkaso podatku, o którym
mowa w ust. 1 inkasenci otrzymują wynagrodzenie
prowizyjne w wysokości dotychczas ustalonego tj. 5%
pobranego podatku.
3. Niezależnie od ustaleń określonych w ust. 1 osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
mające osobowości prawnej mogą wpłacać podatek od
nieruchomości na rachunek Urzędu Gminy w Osiecznej
na poczcie lub w banku.
§4
Wprowadza się opłatę od posiadania psów pobieraną od
osób fizycznych posiadających psy.
§5
Ustala się wysokość stawek opłaty od posiadania psów
w kwocie:
1) od posiadania jednego psa rocznie – 18,00 zł.
2) od posiadania drugiego psa rocznie – 28,00 zł.
3) od posiadania trzeciego i każdego następnego psa
rocznie – 36,00 zł.
§6
Opłatę od posiadania psów wpłaca się z góry bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku na rachunek Urzędu
Gminy w Osiecznej w Banku Spółdzielczym w Lubichowie,
a gdy podatnik nabył posiadanie psa po tym terminie to
wówczas wpłaca opłatę w ciągu 1 miesiąca od daty nabycia
posiadania psa, jeśli opłaty od niego za dany rok nie wpłacił
poprzedni posiadacz.
§7
Rejestrację psów oraz obliczanie opłaty od ich posiadania
w gminie Osieczna prowadzi Referat Finansów.
§8
1. Ustala się opłatę targową pobieraną od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na
targowiskach.
2. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności
przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie
z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone
przez prowadzącego targowisko.
3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości
13,00 zł.
4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
5. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się pracownika
Urzędu Gminy.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieczna.
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§ 10
Traci moc uchwała Nr II/10/2006 Rady Gminy w Osiecznej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatków i opłat
lokalnych.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bogdan Czaja
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 Rzeczypospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych
aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087,
Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 456
i Nr 104, poz. 708.

3438
UCHWAŁA Nr XI/56/2007
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 28 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 (t.j. 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 lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.), 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) 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, poz. 813) Rada Gminy w Osiecznej uchwala, co
następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 475,00 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 831,00 zł.
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.067,00 zł.
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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 – 620,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 278,00 zł.
— o liczbie osi – cztery i więcej – 661,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26
ton:
— o liczbie osi – dwie – 555,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 1.134,00 zł.
— o liczbie osi – cztery i więcej – 748,00 zł.
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
— o liczbie osi – dwie – 555,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 1.019,00 zł.
— o liczbie osi – cztery i więcej – 1.851,00 zł.
3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
— o liczbie osi – dwie – 1.400,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 568,00 zł
— o liczbie osi – cztery i więcej – 670,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26
ton:
— o liczbie osi – dwie – 1.258,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 1.764,00 zł.
— o liczbie osi – cztery i więcej – 1.166,00 zł.
c) od 26 ton do poniżej 29 ton:
— o liczbie osi – dwie – 1.258,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 1.584,00 zł.
— o liczbie osi – cztery i więcej – 1.662,00 zł.
d) równej lub wyższej niż 29 ton:
— o liczbie osi – dwie – 1.258,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 1.584,00 zł.
— o liczbie osi – cztery i więcej – 2.465,00 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 i poniżej 5,5 ton – 1.186,00 zł.
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1.186,00 zł.
c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1.186,00 zł
5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
— o liczbie osi – dwie – 1.186,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 1.251,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:
— o liczbie osi – dwie – 1.580,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 1.251,00 zł.
c) równej lub wyższej niż 36 ton:
— o liczbie osi – dwie – 1.580,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 1.928,00 zł.
6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
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a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
— o liczbie osi – dwie – 1.186,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 1.731,00 zł.
b) od 18 ton do poniżej 31 ton:
— o liczbie osi – dwie – 1.996,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 1.731,00 zł.
c) równej lub wyższej niż 31 ton do poniżej 36 ton:
— o liczbie osi – dwie – 1.946,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 1.731,00 zł.
d) równej 36 ton:
— o liczbie osi – dwie – 1.946,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 1.731,00 zł.
e) powyżej 36 ton i poniżej 40 ton:
— o liczbie osi – dwie – 1.946,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 1.731,00 zł.
f) równej lub wyższej niż 40 ton:
— o liczbie osi – dwie – 1.946,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 2.560,00 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:
— od 7 ton i poniżej 12 ton – .297,00 zł.
8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
— o liczbie osi – jedna – 297,00 zł.
— o liczbie osi – dwie – 211,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 679,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:
— o liczbie osi – jedna – 321,00 zł.
— o liczbie osi – dwie – 951,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 679,00 zł.
c) równej lub wyższej niż 36 ton:
— o liczbie osi – jedna – 321,00 zł.
— o liczbie osi – dwie – 1.287,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 1.056,00 zł.
9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
— o liczbie osi – jedna – 297,00 zł.
— o liczbie osi – dwie – 311,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 947,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:
— o liczbie osi – jedna – 629,00 zł.
— o liczbie osi – dwie – 1.446,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 947,00 zł.
c) równej 36 ton:
— o liczbie osi – jedna – 563,00 zł.
— o liczbie osi – dwie – 1.579,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 1.433,00 zł.
d) powyżej 36 ton:
— o liczbie osi – jedna – 563,00 zł.
— o liczbie osi – dwie – 1.708,00 zł.
— o liczbie osi – trzy – 1.433,00 zł.
10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 1.186,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.424,00 zł.

§2
1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiększa się
i określa się w wysokości:
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
— powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 483,00 zł.
— od 5,5 tony do 9 ton włącznie – 847,00 zł.
— od 9 ton do poniżej 12 ton – .1.089,00 zł.
b) od ciągnika siodłowego 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 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 1.209,00 zł.
— od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1.209,00 zł.
— od 9 ton i poniżej 12 ton – 1.209,00 zł.
c) 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:
— od 7 ton i poniżej 12 ton – .302,00 zł.
d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
— mniej niż 30 miejsc – 1.209,00 zł.
— równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.451,00 zł.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieczna.
§4
Traci moc uchwała Nr II/11/2006 Rady Gminy w Osiecznej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bogdan Czaja

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 Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej – wydanie specjalne; t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 ze zm.).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 64,
poz. 456 i Nr 104, poz. 708.
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3439
UCHWAŁA Nr XI/57/2007
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
i podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 7 ust. 3 i 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.), 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 (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy
w Osiecznej uchwala, co następuje:
§1
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej związanych z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Gminy Osieczna.
2. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
oraz zajęte pod nie grunty.
3. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury na wsi.
4. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie porządku publicznego.
5. Grunty zajęte pod drogi.

skania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej – wydanie specjalne; t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 ze zm.).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087,
Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 456
i Nr 104, poz. 708.

3440
UCHWAŁA Nr X/68/2007
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na terenie gminy Suchy
Dąb na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 10 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
Suchy Dąb uchwala, co następuje:

§2

§1

Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane do dowozu dzieci do szkoły.

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2008 od:
1) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3.5 tony i poniżej 12 ton, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3) 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, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do uchwały,
4) ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
uchwały,
5) 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, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do
uchwały.
6) 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, zgodnie z załącznikiem
Nr 6 do uchwały,

§3
Traci moc uchwała Nr II/12/2006 Rady Gminy w Osiecznej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości i podatku od środków transportowych.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieczna.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bogdan Czaja
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 uzy-
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7) autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

§2

Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Dutkowski

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/68/2007
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 28 listopada 2007 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ POWYŻEJ 3,5 TON DO PONIŻEJ 12 TON
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

od

do

pow. 3,5 tony

5,5 tony włącznie

670

pow. 5,5 tony

9 ton włącznie

1.115

pow. 9 ton

poniżej 12 ton

1.338
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/68/2007
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 28 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻĄROWYCH
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

1500

1550

13

14

1500

1550

14

15

1550

1580

1550

1600

15

Trzy osie
12

17

1550

1600

17

19

1550

1600

19

21

1550

1600

21

23

1550

1600

23

25

1600

1700

1700

1800

25
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Cztery osie i więcej

12

23

1600

1700

23

25

1600

1800

25

27

1650

2000

27

29

1700

2200

29

31

1900

2400

2000

2505

31

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/68/2007
Rady Gminy Suchy Dąb
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 PONIŻEJ 12 TON

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

od

do

3,5 tony

5,5 tony włącznie

1120

pow. 5,5 tony

9 ton włącznie

1325

pow. 9 ton

poniżej 12 ton

1550

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/68/2007
Rady Gminy Suchy Dąb
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 zespołu
pojazdów : ciągnik
siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy
+ przyczepa (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

18

1600

1600

18

25

1600

1600

25

31

1650

1650

31

37

1670

1960

1800

2545

37
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Trzy osie

12

37

37

1670

1960

1900

2545

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/68/2007
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 28 listopada 2007 r.
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

7 tony

9 tony włącznie

1020

pow. 9 tony

11ton włącznie

1220

pow. 11 ton

Poniżej 12 ton

1335

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/68/2007
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 28 listopada 2007 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE
Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAKOWITĄ
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)

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

12

18

Jedna oś
1100

1100

18

25

1150

1150

1200

1200

25

Dwie osie
1250

12

28

28

33

1300

1350

33

38

1300

1532

1800

1936

38

1300
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Trzy osie

12

38

38

1300

1532

1800

1940

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/68/2007
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 28 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW, W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY MIEJSC DO SIEDZENIA
Liczba miejsc do siedzenia
od

Stawka podatku ( w złotych )

do

30 miejsc

29 miejsc

1562

powyżej 30 miejsc

1968

3441
UCHWAŁA Nr X/69/07
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na terenie Gminy Suchy Dąb
w 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dn. 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,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, 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. 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) Rada Gminy
Suchy Dąb uchwala, co następuje:
§1
Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości
w wysokości:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,53 zł za
1 m² powierzchni użytkowej
2) od budynków lub ich części związanych z działalnością
gospodarczą rozpoczętą na terenie gminy przy zatrudnieniu co najmniej 3 osób o ile w ostatnich 3 latach nie
były włączone do działalności gospodarczej i zakład
nie jest postawiony w stan likwidacji:
a) w pierwszym roku działalności – 4,00 zł za 1 m²
powierzchni użytkowej,
b) w drugim roku działalności – 8,00 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,
c) w trzecim roku działalności – 12,00 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,

3) od pozostałych budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej – 15,90 zł za
1 m² powierzchni użytkowej,
4) od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 6,00 zł za 1 m² powierzchni
użytkowej,
5) od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,30 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,
6) od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł za 1 m²
powierzchni użytkowej,
7) od budynków gospodarczych zajętych na cele bytowe, składowanie opału o powierzchni użytkowej nie
przekraczającej 25 m² – 2,48 zł za 1 m² powierzchni
użytkowej,
8) od pozostałych budynków lub ich części – 4,74 zł za
1 m² powierzchni użytkowej,
9) od budowli – 2% ich wartości,
10) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą
rozpoczętą na terenie gminy przy zatrudnieniu co
najmniej 3 osób, o ile w ostatnich 3 latach nie były
włączone do działalności gospodarczej i zakład nie
jest postawiony w stan likwidacji:
a) w pierwszym roku działalności – 0,18 zł od 1 m²
powierzchni,
b) w drugim roku działalności – 0,36 zł od 1 m² powierzchni,
c) w trzecim roku działalności – 0,53 zł od 1 m² powierzchni,
11) od pozostałych gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,71 zł od 1 m² powierzchni,
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12) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,60 zł od
1 ha powierzchni,
13) od gruntów pozostałych w tym dróg oraz zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,16 zł za 1 m².

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

§2

3443

Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości
lub ich części:
1) wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,
2) użytkowane na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej,
3) służące do doprowadzania wody i oczyszczania ścieków,
4) wykorzystywane na świetlice, kluby i boiska sportowe
5) zajęte na cele mieszkalne przez duchownych różnych
wyznań religijnych
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Dutkowski

3442
UCHWAŁA Nr X/70/07
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do
celów podatku rolnego na terenie Gminy Suchy Dąb
w 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 41 ust 1 ustawy
z dn. 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 214
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U
z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) Rada Gminy Suchy
Dąb uchwala, co następuje:
§1
Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa GUS 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) do kwoty
47,00 zł.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Dutkowski

UCHWAŁA Nr XII/62/07
Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.). Art. 5 i 7 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
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r.
(M. P. Nr 47, poz. 557) Rada Gminy Czarna Dąbrówka
uchwala, co następuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomości rocznie wynoszą:
1) Od budynków mieszkalnych – za m kw. 0,49 zł.
2) Od budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od
1 m kw. powierzchni – 16,40 zł.
3) Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym za 1 m kw. 8,57 zł.
4) Od budynków pozostałych:
— letniskowych – 6,35 zł za 1 m kw,
— pozostałych – 3,10 zł. za 1 m kw.
5) Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
od 1 m kw. 3,69 zł.
6) Budowle od wartości – 2%.
7) Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m kw.
0,54 zł.
8) Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni
– 3,55 zł.
9) Od pozostałych gruntów – za 1 m ²:
— letniskowych – 0,30 zł,
— pozostałych – 0,10 zł.
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości w wysokości
100%:
— Zabudowania gospodarcze związane z prowadzeniem
gospodarstw domowych przekazanych na Skarb Państwa w zamian za rentę lub emeryturę.
— Budynki, budowle i grunty zajęte na działalność ratowniczo – gaśniczą.
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— Budynki i grunty wykorzystywane przez placówki
kultury z wyjątkiem pomieszczeń zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub
leśna.
— Budynki i grunty zajęte pod tereny i obiekty sportowe
— Grunty i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz składowania odpadów, a także
budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody zajęte na potrzeby
komunalne.
— Grunty stanowiące drogi w indywidualnych gospodarstwach rolnych i leśnych, sklasyfikowane na użytkach
rolnych i gruntach leśnych, jak i niesklasyfikowane, służące prowadzeniu działalności rolniczej lub leśnej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwała Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce
Nr II/9/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości w 2007 r.
§6
Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Henryka Sójka

3444
UCHWAŁA Nr XII/63/07
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie
Gminy Czarne Dąbrówka w 2008 r.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 136,
poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Czarna
Dąbrówka uchwala, co następuje:
§1
Obniża się średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy
kwartały roku 2007 (M.P. nr 77 poz. 831) z kwoty 58,29 za
1 q do kwoty 45,00 za 1 q.
§2
Cenę skupu wymienioną w § 1 niniejszej uchwały przyjmuje się jako podstawę do obliczania podatku rolnego za
cały 2008 rok.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
w Czarnej Dąbrówce.

§4
Traci moc uchwała II/10/06 Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na
terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2007 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Henryka Sójka

3445
UCHWAŁA Nr XII/64/07
Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej
w 2008 r.
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. 17ust. 1 pkt 1 i 19 pkt 1 lit. b
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr121, poz. 844 z późn. zm.)
w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r.(M. P.
Nr 47, poz. 557) Rada Gminy Czarna Dąbrówka uchwala,
co następuje:
§1
W miejscowościach Jasień, Zawiat, Łupawsko, Skotawsko wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych
przebywających okresowo w tych miejscowościach w celach wypoczynkowych i turystycznych.
§2
Ustala się wysokość opłaty miejscowej za każdy dzień
pobytu w wysokości – 1,50 zł.
Stawkę opłaty miejscowej dla dzieci do lat osiemnastu
ustala się za każdy dzień pobytu – 0,90 zł.
§3
Poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa dokonują:
1) w miejscowości Jasień i Łupawsko – Pan Władysław
Sobisz zam.Jasień,
2) w miejscowości Łupawsko w Ośrodku Wypoczynkowym
Stoczni Marynarki Wojennej – Pan Zdzisław Cymerys
zam. Gdynia,
3) w miejscowości Łupawsko w Ośrodku Wypoczynkowym
„Wrzos” – Pani Jolanta Zejer zam. Jasień,
4) w miejscowości Łupawsko na polu namiotowym – dzierżawca pola namiotowego.
5) w miejscowości Zawiat – Pan Czesław Szczypior zam.
Dęby,
6) w miejscowości Skotawsko – Pan Henryk Mudlaf zam.
Wejherowo Kierownik Ośrodka,
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7) w Ośrodku Wypoczynkowym „Zawiat” – Pani Stańczyk
Monika zam. Warszawa.
Wynagrodzenie za pobór opłaty wynosi 10% zainkasowanej kwoty.
Inkasenci mają obowiązek rozliczania się z przyjętych
wpłat do 30 każdego miesiąca.

§5
Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Henryka Sójka

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc uchwała Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce
Nr II/11/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty miejscowej w 2007 r.
§6
Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Henryka Sójka

3446
UCHWAŁA Nr XII/65/07
Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Art. 15 i 19 ust. 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 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.(M. P. Nr 47, poz 557) Rada
Gminy Czarna Dąbrówka uchwala, co następuje:
§1
Wysokość opłaty targowej na terenie gminy Czarna
Dąbrówka wynosi – 23,00 zł. każdy dzień prowadzonego
handlu przez każdą osobę.
§2
Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonują osoby
określone w załączniku nr 1.
Wynagrodzenie za pobór opłaty wynosi 10% od zainkasowanej kwoty.
Inkasenci mają obowiązek rozliczania się z przyjętych
wpłat do 30 każdego miesiąca.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 30 listopada 2007 r.
Poboru opłaty targowej w poszczególnych sołectwach
na terenie gminy Czarna Dąbrówka dokonują:
1) Bochowo – Lindstedt Stanisław
2) Czarna Dąbrówka – Klassa Benedykt
3) Jasień – Władysław Sobisz
4) Jerzkowice – Kuzemczak Dariusz
5) Karwno – Bielińska Jadwiga
6) Kleszczyniec – Roman Węsierski
7) Kłosy – Jarosław Domaszk
8) Kotuszewo – Józef Duda
9) Kozy – Józef Krause
10) Kartkowo – Ryszard Dawidowski
11) Mikorowo – Bożena Bujak
12) Mydlita – Franciszek Zielonka
13) Nożyno – Zbigniew Nasfeter
14) Nożynko – Zygmunt Lewandowski
15) Otnoga – Czesław Szczypior
16) Rokiciny – Barbara Labuda
17) Rokitki – Halina Mielewczyk
18) Rokity – Małgorzata Wierzowiecka
19) Unichowo – Kazimierz Szczegielniak
20) Wargowo – Stanisław Białek

3447
UCHWAŁA Nr XII/66/07
Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie określenia stawki opłaty od posiadania psów
w 2008 r.
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. f ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. nr121, poz. 844 z późn. zm.) Rada
Gminy Czarna Dąbrówka uchwala, co następuje:
§1
Określa się stawkę opłaty od posiadania psów na terenie
gminy Czarna Dąbrówka w wysokości 17,00 zł.

§4

§2

Traci moc uchwała Nr II/12/06 Rady Gminy w Czarnej
Dąbrówce z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia
wysokości opłaty targowej.

Opłatę od posiadania psów pobiera się w wysokości
połowy stawki określonej w § 1 jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego.
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§3
Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania
w terminie do 31 marca każdego roku podatkowego lub
w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
§4
Poboru opłaty od posiadania psów dokonują sołtysi wsi
w drodze inkasa.
Wynagrodzenie za pobór opłaty od posiadania psów
wynosi 10% od zainkasowanej kwoty.
§5

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. 10 oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych)
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 848 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca
2007 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2008 r. (M. P. Nr 47 poz. 557) i obwieszczeniem Ministra Finansów a dnia 10 października
2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r.(M. P. Nr 76, poz. 813) Rada
Gminy Czarna Dąbrówka uchwala, co następuje:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6
Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Henryka Sójka

3448

§1
I. Określa się następujące stawki podatku od środków
transportowych obowiązujące na terenie Gminy Czarna
Dąbrówka:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pow. 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności
od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
1) pow. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 569,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 796,00 zł
3) powyżej 9 ton 909,00 zł
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

UCHWAŁA Nr XII/67/07
Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
na 2008 rok.

1) pojazd posiadający dwie osie:

Dopuszczalna masa całkowita

od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 13 ton
od nie mniej niż 13 ton lecz mniej niż 14 ton
od nie mniej niż 14 ton lecz mniej niż 15 ton
powyżej 15 ton

Oś jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym
za równoważne
972 zł
1074 zł
1025 zł
1228 zł

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1023 zł
1025 zł
1228 zł
1330 zł

2) pojazd posiadający trzy osie:

Dopuszczalna masa całkowita

od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 17 ton
od nie mniej niż 17 ton lecz mniej niż 19 ton
od nie mniej niż 19 ton lecz mniej niż 21 ton
od nie mniej niż 21 ton lecz mniej niż 23 tony
powyżej 23 tony

Oś jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym
za równoważne
1330 zł
1432 zł
1535 zł
1586 zł
1667 zł

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1432 zł
1535 zł
1586 zł
1637 zł
1739 zł
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3) pojazd posiadający cztery osie i więcej:

od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 25 ton
od nie mniej niż 25 ton lecz mniej niż 27 ton

Oś jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym
za równoważne
1739 zł
1944 zł

od nie mniej niż 27 ton lecz mniej niż 29 ton
powyżej 29 ton

2547 zł
2583 zł

Dopuszczalna masa całkowita

3. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej
masy całkowitej zespołu pojazdów:
1) od 3,5 tony do 7 ton włącznie 614,00 zł
2) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie 921,00 zł
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1535,00 zł

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1841 zł
2046 zł
2578 zł
2583 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, w zależności od dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdów:

1) zespół pojazdów posiadający dwie osie:

Dopuszczalna masa całkowita
Od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 18 ton
Od nie mniej niż 18 ton lecz mniej niż 25 ton
Od nie mniej niż 25 ton lecz mniej niż 31 ton
powyżej 31 ton

Oś jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym
za równoważne
1023 zł
1330 zł
1637 zł
1996 zł

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1023 zł
1330 zł
1637 zł
1996 zł

2) zespół pojazdów posiadający trzy osie:

Dopuszczalna masa całkowita
od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 40 ton
powyżej 40 ton

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, w zależności od dopuszczalnej masy
całkowitej zespołu pojazdów:
1) od 7 ton do 9 ton włącznie 266 zł
2) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 614 zł

Oś jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym
za równoważne
1.996 zł
2.578 zł

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1.996 zł
2.578 zł

6. od przyczep lub 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:

1) pojazdy jednoosiowe:

Dopuszczalna masa całkowita
od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 18 ton
od nie mniej niż 18 ton lecz mniej niż 25 ton
powyżej 25 ton

Oś jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym
za równoważne
512 zł
1023zł
1228zł

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
716zł
1125zł
1228zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 166

Poz. 3448, 3449

— 14317 —

2) pojazdy dwuosiowe:

Dopuszczalna masa całkowita
od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 28 ton
od nie mniej niż 28 ton lecz mniej niż 33 ton
od nie mniej niż 33 ton lecz mniej niż 38 ton
powyżej 38 ton

Oś jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym
za równoważne
1023zł
1228zł
1330zł
1432zł

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1125zł
1228zł
1330zł
1565zł

3) pojazdy trzyosiowe:

Dopuszczalna masa całkowita
od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 38 ton
powyżej 38 ton

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
a) mniejszej niż 30 miejsc
716 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.228 zł

Oś jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym
za równoważne
1535 zł
1893 zł

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1579 zł
1944 zł

3449

§2
Uwzględniając art. 10 ust. 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych obniża się stawkę podatku od środków transportowych o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 5
i 7 ustawy:
A) o 10 % od środków transportowych, których wiek nie
przekracza 5 lat,
B) o 10 % gdy środek transportowy jest wyposażony
w katalizator spalinowy lub instalację zasilania gazem
propan – butan i jest potwierdzone stosownym wpisem
w dowodzie rejestracyjnym,
C) o 10 % dla środków transportowych zarejestrowanych
po raz pierwszy w gminie Czarna Dąbrówka, przez
pierwszy rok posiadania.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwała nr II/14/06 Rady Gminy w Czarnej
Dąbrówce z dnia 6 grudnia 2006r. sprawie stawek podatku
od środków transportowych oraz uchwała nr IV/22/07 Rady
Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie
zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego wchodzi w życie w ciągu 14 dni
od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2008 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Henryka Sójka

Gdańsk, dnia 7 grudnia 2007 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-68(6)/2007/164/VIII/KC
DECYZJA
Na podstawie art. 155 i 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, Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 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) w związku z art. 47
ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2, 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)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 20 listopada 2007 r.
Okręgowego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdyni
zwanego w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem”
postanawiam

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 166

Poz. 3449

— 14318 —

zatwierdzić dokonaną zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją z dnia 29 maja 2007 r. Nr OGD-421012(13)/2007/164/VIII/KC, która to zmiana stanowi załącznik
do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego
koncesje na:
— wytwarzanie ciepła nr WCC/286/164/U/OT1/98/SA
z dnia 22 października 1998 r., zmienioną decyzjami:
nr WCC/286B/164/W/3/2000/MJ z dnia 28 sierpnia
2000 r., nr WCC/286C/164/W/3/2001/BK z dnia
24 września 2001 r., nr WCC/286D/164/W/OGD/2002/
MS z dnia 23 sierpnia 2002 r., nr WCC/286E/164/
W/OGD/2003/KK z dnia 25 marca 2003 r., nr WCC/
286F/164/W/OGD/2004/KC z dnia 26 lutego 2004 r.,
(sprostowana postanowieniem nr WCC/286G/164/
W/OGD/2004/JG z dnia 09 marca 2004 r.), nr WCC/
286G/164/W/OGD/2005/SK z dnia 29 marca 2005 r.,
nr WCC/286H/164/W/OGD/2006/DJ z dnia 24 marca
2006 r., nr WCC/286I/164/W/OGD/2007/KG z dnia
04 stycznia 2007 r. oraz nr WCC/286-ZTO/164/W/
OGD/2007/SA z dnia 11 października 2007 r.,
— przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/299/164/
U/OT1/98/SA z dnia 22 października 1998 r., uzupełnionej decyzją nr PCC/299A/164/U/OT1/98/SA
z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienioną decyzjami:
nr PCC/299B/164/W/3/2000/MJ z dnia 28 sierpnia
2000 r., nr PCC/299C/164/W/3/2001/BK z dnia
24 września 2001 r., nr PCC/299D/164/W/OGD/2002/
MS z dnia 23 sierpnia 2002 r., nr PCC/299E/164/
W/OGD/2003/KK z dnia 25 marca 2003 r.,
nr PCC/299F/164/W/OGD/2007/KG z dnia 04 stycznia
2007 r.oraz nr PCC/299-ZTO/164/W/OGD/2007/SA
z dnia 11 października 2007 r.,
— obrót ciepłem nr OCC/86/164/U/OT1/98/SA z dnia
22 października 1998 r., zmienioną decyzjami
nr OCC/86A/164/W/OGD/2002/MS z dnia 23 sierpnia
2002 r. oraz nr OCC/86-ZTO/164/W/OGD/2007/SA
z dnia 11 października 2007 r.,
w dniu 23 listopada 2007 r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla
ciepła, w części dotyczącej nowopodjętej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców ze źródła ciepła, zlokalizowanego
w Gdyni przy ul. Staniszewskiego 8, zakwalifikowanych
do grupy G4.
Jak wynika z pisma Przedsiębiorstwo z dnia 20 listopada 2007 r., uzupełnionego pismem z dnia 29 listopada
2007 r. zaopatruje ono w ciepło nowych odbiorców za
pomocą zewnętrznej instalacji odbiorczej wyprowadzonej
z e źródła ciepło położonego w Gdyni przy ul. Staniszewskiego 8. Zatem podjęcie przez Przedsiębiorstwo energetyczne nowego rodzaju działalności w zakresie zaopatrzenia
w ciepło na terenie miasta Gdyni spowodowało konieczność
zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła, polegającej na wprowadzeniu do niej nowej grupy odbiorców wraz z ustalonymi
dla niej stawkami opłat.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administra-

cyjnego, zgodnie z którym decyzja ostateczna, na mocy
której strona nabyła prawo może być w każdym czasie, za
zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes
strony.
Taryfa Przedsiębiorstwa zatwierdzona decyzją z dnia
29 maja 2007 r. Nr OGD-4210-12(13)/2007/164/VIII/KC została opublikowana w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego w dniu 15 czerwca 2007 r.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi
w art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.)
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”.
Jednocześnie działalność gospodarcza polegająca na
wytwarzaniu ciepła w ww. źródle ciepła, prowadzona przez
Przedsiębiorstwo na terenie miasta Gdyni, jest działalnością
nowopodjętą. Dlatego też podstawą określenia kosztów
jednostkowych oraz ustalenia stawek opłat stanowią, zgodnie z § 18 i § 28 rozporządzenia taryfowego, planowane
uzasadnione koszty prowadzenia działalności zaplanowane
dla pierwszego roku wykonywania nowej działalności gospodarczej.
Wprowadzenie zaś do rozliczeń z odbiorcami stawek
opłat ustalonych w zmianie ósmej taryfy dla ciepła dla
nowych odbiorców, nie skutkuje zmianą opłat dla pozostałych odbiorców. Poza tym stawki opłat ustalone w zmianie
taryfy dla ciepła, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji
są porównywalne (co do rodzaju i wysokości) ze stawkami opłat stosowanymi przez Przedsiębiorstwo oraz inne
przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność
w zakresie wytwarzania ciepła.
W świetle powyższych okoliczności za zmianą decyzji
z dnia 29 maja 2007 r. Nr OGD-4210-12(13)/2007/164/
VIII/KC przemawia słuszny interes Przedsiębiorstwa. Jednocześnie za zmianą ww. decyzji przemawia interes społeczny, albowiem wprowadzenia stawek opłat dla odbiorców
zakwalifikowanych do grupy taryfowej G4 nie spowoduje
wzrostu opłat dla pozostałych odbiorców.
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
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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, zmiana
taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później
niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
Główny Specjalista
w Północnym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Celestyn Wojewódka
Otrzymują:
1. Okręgowe Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Opata Hackiego 14
81-213 Gdynia
2. Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
3. a/a

TARYFA DLA CIEPŁA
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 7 grudnia 2007 r.
Nr OGD-4210-68(6)/2007/164/VIII/KC
SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ I
Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie.
CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy taryfowe
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.

Poz. 3449

CZĘŚĆ I
Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie
— ustawa – ustawa 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),
— grupa taryfowa – grupa 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,
— 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,
— sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze
źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
— 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,
— 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,
— 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,
— 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 – budowla 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,
— warunki obliczeniowe:
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego
określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
b) normatywna temperatura ciepłej wody,
— moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo
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ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce
czasu,
— zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub
podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, 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,
— 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. Okręgowe
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni,
zwane dalej „OPEC – Gdynia”,
— wytwórca ciepła – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła, tj. Elektrociepłownie
Wybrzeże S.A. w Gdańsku, zwane dalej Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., od którego OPEC – Gdynia zakupuje
ciepło.
CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej
związanej z zaopatrzeniem w ciepło
OPEC – Gdynia prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych
koncesji w zakresie:
— wytwarzania ciepła – nr WCC/286/164/U/OT1/98/SA
z dnia 22 października 1998 r., zmienionej decyzjami:
nr WCC/286B/164/W/3/2000/MJ z dnia 28 sierpnia
2000 r., nr WCC/286C/164/W/3/2001/BK z dnia
24 września 2001 r., nr WCC/286D/164/W/
OGD/2002/MS z dnia 23 sierpnia 2002 r., nr WCC/
286E/164/W/OGD/2003/KK z dnia 25 marca 2003 r.,

nr WCC/286F/164/W/OGD/2004/KC z dnia 26
lutego 2004 r., sprostowaną postanowieniem nr
WCC/286G/164/W/OGD/2004/JG z dnia 09 marca
2004 r., nr WCC/286G/164/W/OGD/2005/SK z dnia
29 marca 2005 r., zmienionej decyzjami nr WCC/
286H/164/W/OGD/2006/DJ z dnia 24 marca 2006 r.,
nr WCC/286I/164/W/OGD/2007/KG z dnia 04 stycznia
2007 r. oraz nr WCC/286-ZTO/164/W/OGD/2007/SA
z dnia 11 października 2007 r.,
— przesyłania i dystrybucji ciepła – nr PCC/299/164/
U/OT1/98/SA z dnia 22 października 1998 r., uzupełnionej decyzją nr PCC/299A/164/U/OT1/98/SA
z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionej decyzjami:
nr PCC/299B/164/W/3/2000/MJ z dnia 28 sierpnia
2000 r., nr PCC/299C/164/W/3/2001/BK z dnia
24 września 2001 r., nr PCC/299D/164/W/OGD/2002/
MS z dnia 23 sierpnia 2002 r., nr PCC/299E/164/
W/OGD/2003/KK z dnia 25 marca 2003 r.,
nr PCC/299F/164/W/OGD/2007/KG z dnia 04 stycznia
2007 r. oraz nr PCC/299-ZTO/164/W/OGD/2007/SA
z dnia 11 października 2007 r.,
— obrotu ciepłem – nr OCC/86/164/U/OT1/98/SA
z dnia 22 października 1998 r., zmienionej decyzjami
nr OCC/86A/164/W/OGD/2002/MS z dnia 23 sierpnia
2002 r. oraz OCC/86-ZTO/164/W/OGD/2007/SA z dnia
11 października 2007 r.
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy taryfowe
3.1. Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest ze źródeł
ciepła będących własnością OPEC – Gdynia:
3.1.1. Miasto Gdynia
G4 odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle
ciepła Staniszewskiego 8, opalanym gazem
ziemnym, w którym zainstalowana moc cieplna
nie przekracza 5 MW, dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.
CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
4.1. Ceny i stawki opłat:
Miasto Gdynia

- w ujęciu NETTO

Symbol grupy

Stawka opłaty miesięcznej
za zamówioną moc cieplną
[zł/MW]

Stawka opłaty za ciepło
[zł/GJ]

G4

10.319,90

40,35

Symbol grupy

Stawka opłaty miesięcznej
za zamówioną moc cieplną
[zł/MW]

Stawka opłaty za ciepło
[zł/GJ]

G4

12.590,28

49,23

- w ujęciu BRUTTO*
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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 OPEC – Gdynia 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 pobierania ciepła,
stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4
rozporządzenia taryfowego.
CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania cen i stawek opłat
OPEC – Gdynia wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w taryfie nie wcześniej niż po upływie
14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Prokurent Spółki
Dyrektor Finansowy
Jerzy Łuć

3450
UCHWAŁA Nr IX/81/2007
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty
targowej na terenie Gminy Tuchomie na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1, 2,
art. 7 ust. 3, art. 14 pkt 1 i 4, art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) i obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r.
(M.P. z dnia 3 sierpnia 2007 r. Nr 47, poz. 557) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
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 – 3,74 zł od 1 ha

powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,12 zł od
1 m² powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,46 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej,
b) letniskowych – 6,37 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
– 15,33 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej,
d) wykorzystywanych na cele prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu prowadzonego
przez apteki – 11,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
– 3,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 4,37 zł od
1 m² powierzchni użytkowej,
h) pozostałych, będących własnością lub w używaniu
emerytów lub rencistów – 3,28 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) od budowli:
a) służących zaopatrzeniu w wodę – 0,50%,
b) pozostałych – 2% 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 nieruchomości służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb w zakresie:
a) pomocy społecznej,
b) kultury,
c) ochrony przeciwpożarowej,
d) usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
§2
1. Ustala się wysokość stawek opłaty od posiadania psów
w następujący sposób – od posiadania jednego psa
podlegającego opłacie 24,00 zł a drugiego i każdego
następnego podlegającego opłacie 32,00 zł.
2. Termin płatności opłaty od posiadania psów ustala się
do 15 maja 2008 r. bez wezwania.
3. Zwalnia się z opłaty posiadanie jednego psa będącego
własnością podmiotów gospodarczych opłacających
podatek od nieruchomości określony w § 1 ust. 2 lit. c
uchwały.
§3
Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości
22,00 zł bez względu na rodzaj handlu.
§4
Inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso określa odrębna uchwała Rady Gminy.
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§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. po
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Bezhubka

3451
UCHWAŁA Nr IX/83/2007
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na
obszarze Gminy Tuchomie w 2008 r.

Poz. 3450, 3451, 3452, 3453

Na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§1
W Uchwale Nr VI/48/2007 Rady Gminy Tuchomie z dnia
11 maja 2007 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych
opłaty adiacenckiej § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału
dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa w wysokości 25% wzrostu wartości
nieruchomości”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 6 ust. 3 ustawy
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
nr 136, poz. 969 ze zm.) w związku z Komunikatem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października
2007 r. (M.P. Nr 77, poz. 831) Rada Gminy uchwala, co
następuje:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§1

3453

Obniża się średnią cenę żyta określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
17 października 2007 r. w wysokości 58,29 zł za 1 dt (M.P.
nr 77 poz. 831) do kwoty 33,00 zł za 1dt – przyjmowaną
jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy Tuchomie w 2008 r.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. po
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Bezhubka

3452
UCHWAŁA Nr IX/86/2007
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale
nr VI/48/2007 Rady Gminy Tuchomie z dnia 11 maja
2007 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty
adiacenckiej.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Bezhubka

UCHWAŁA Nr XI/98/2007
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Tczew.
Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
zm.: z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832),
po zasięgnięciu opinii Komisji Statutowej – Rada Gminy
uchwala:
STATUT URZĘDU GMINY TCZEW
§1
Urząd Gminy zwany dalej „Urzędem” zapewnia obsługę
merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno – biurową Wójta Gminy Tczew zwanego dalej
„Wójtem”
§2
Urząd w oparciu o odrębne porozumienia zapewnia
również obsługę w zakresie spraw kadrowych i księgowych
gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych osób
prawnych.
§3
Urząd działa zgodnie z zarządzeniami i poleceniami
Wójta.
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§4
W skład Urzędu wchodzą stanowiska pracy określone w
Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
§5
Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Urzędu określa
Regulamin Organizacyjny nadany zarządzeniem Wójta.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Jonaczyk

3454
UCHWAŁA Nr XI/99/2007
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175,
poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337) po zasięgnięciu opinii Komisji Statutowej – Rada Gminy Tczew
uchwala, co następuje:
§1
1. W Statucie Gminy Tczew (uchwała Nr VI/78/2003 Rady
Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 68, poz 1063 z 21 maja
2003 r. zwanym dalej „statutem” wprowadza się następują zmiany:
1) w § 1 w pkt 18 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 19 „19) bip – Biuletynie Informacji Publicznej”,
2) § 15 i załącznik Nr 5 do statutu skreśla się.
2. W załączniku Nr 3 do statutu wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2 ust. 5 po wyrazie „poprzez” dodaje się wyrazy
„umieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu i bip oraz”,

2) w § 13 w pkt 5 po wyrazach „w sprawach” dodaje się
przecinek,
3) w § 18 wyraz „ Oddano” zastępuje się wyrazem „oddano”,
4) w § 27 ust. 1 po wyrazie „komisji” stawia się kropkę,
5) w § 28 ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje
wyraz „który chce skorzystać z tego uprawnienia.”,
6) w § 31 ust. 2 myślnik zastępuje się przecinkiem oraz
wyrazy „a w razie jego nieobecności z-ca przewodniczącego komisji, w razie nieobecności z-cy, senior
komisji” wyrazami „w razie jego nieobecności odpowiednio z-ca przewodniczącego, senior komisji”,
7) w § 33 ust. 1 w zdaniu 2, po wyrazie „poprzez” dodaje
się wyrazy „umieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu i bip oraz”.
3. W załączniku Nr 4 do statutu wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1, ust. 1 § 2 ust. 1 i 2, § 5 ust. 7, § 6 ust. 3 i § 8
ust. 1 wyrazy „Rady” zastępuje się wyrazami „rady”,
2) w § 2 ust. 2 i § 5 ust. 6 i 7 wyrazy „Wójta” zastępuje
się wyrazami „wójta”,
3) w § 6 ust. 2 i § 9 ust. 2 wyrazy „Przewodniczącego
Rady” zastępuje się wyrazami „przewodniczącego
rady”,
4) w § 7 ust. 5 wyrazy „Przewodniczącemu Rady” zastępuje się wyrazami „przewodniczącemu rady”,
5) w § 5 ust. 7 pkt 2 wyrazy „w Uchwale Rady..” zastępuje
się wyrazami „w uchwale odrębnej”,
6) w § 8 ust. 1 zd. 1 wyrazy „przedkłada pisemne” zastępuje się wyrazem „przedstawia”,oraz po wyrazach „w
§ 2 „dodaje się kropkę.
4. Załącznik Nr 7 do statutu otrzymuje nową treść:
„Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych
1) Urząd Gminy Tczew,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
3) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół,
4) Gimnazjum w Dąbrówce,
5) Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu,
6) Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarożynie,
7) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie,
8) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu ”.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Jonaczyk
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