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3511

§2

UCHWAŁA Nr XXI/99/07
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 28 listopada 2007 r.

Ustala się stawki podatku od nieruchomości:
a) od budynków mieszkalnych lub ich części zamieszkałych
przez osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności od m2 pow. użytkowej
0,26 zł
b) od budynków gospodarczych należących do osób fizycznych od m2 powierzchni użytkowej
3,10 zł

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.), oraz art. 5 Ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zm.),
Rada Miejska, uchwala następujące stawki w podatku od
nieruchomości:

§3
Podatek od nieruchomości płatny jest w kasie Urzędu
Miejskiego, bądź na rachunek Budżetu Miasta – Bank
Spółdzielczy w Człuchowie nr 2693260006001138432000
0020.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§1
2

1. od budynków mieszkalnych lub ich części od m powierzchni użytkowej
0,53 zł
2. od budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodar17,86 zł
czej od m2 pow. użytkowej
3. od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym od m2 pow. użytkowej
8,72 zł
4. od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od m2 powierzchni
użytkowej
6,18 zł
5. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od m2 pow. użytkowej
3,78 zł
6. od budowli – 2% od ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3 – 7 Ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych
7. od gruntów związanych z działalnością gospodarczą,
bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji
0,64 zł
gruntów i budynków od m2 powierzchni
8. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,66 zł
9. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od m2 powierzchni
0,26 zł

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. do
31 grudnia 2008 r.
Przewodnicząca Rady
Maria Danuta Kordykiewicz

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 miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; t.j. Dz.
U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
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3512

§4

UCHWAŁA Nr XXI/100/07
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 28 listopada 2007 r.

Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny DR – 1 określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy – informacja
w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracja na
podatek od nieruchomości, informacja w sprawie podatku rolnego, deklaracja na podatek rolny, informacja
w sprawie podatku leśnego, deklaracja na podatek
leśny.

Ustala się wzór formularza informacji w sprawie podatku
leśnego IL – 1 określony w załączniku nr 5 do niniejszej
uchwały.

Na podstawie art. 6 ust. 6, ust. 9 pkt 1 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.),
art. 6a ust. 5, ust. 8 pkt 1 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.), art. 6 ust. 2, ust. 5 pkt 1 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wzór formularza informacji w sprawie podatku
od nieruchomości IN – 1 określony w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały.
§2
Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
DN – 1 określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Ustala się wzór formularza informacji w sprawie podatku
rolnego IR –1 określony w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały.

§5

§6
Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny określony
w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
§7
Traci moc uchwała Nr XXIV/192/2005 Rady Miejskiej
w Człuchowie z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/174/2004 z dnia 29 grudnia
2004 r. oraz uchwała Nr XXIII/174/2004 z dnia 29 grudnia
2004 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza – informacja
w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracja na podatek
od nieruchomości, informacja w prawie podatku rolnego,
deklaracja na podatek rolny, informacja w sprawie podatku
leśnego, deklaracja na podatek leśny.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicząca Rady
Maria Danuta Kordykiewicz
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/100/07
z dnia 28 listopada 2007 r.
Rady Miejskiej w Człuchowie

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

IN – 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla
niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn.
Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze 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.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub
zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Miasta Człuchowa właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Miasta Człuchowa
Adres: 77-300 Człuchów Al. Wojska Polskiego 1

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)  8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca)
5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla
każdej nieruchomości )

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości), data i nr aktu notarialnego

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
8. Imię ojca, imię matki
9. Numer PESEL/REGON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. informacja składana po raz pierwszy

 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych

20.
............................................................................ m2
21.
............................................................................ ha
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3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 22.
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
............................................................................ m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. mieszkalnych - ogółem

23.
............................................................................ m2
24.

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

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

................................................................................................ m2
* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice,
sutereny i poddasza użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)

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

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie świadczenia usług zdrowotnych ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

25.

26.
............................................................................. m2
................................................................................................ m2
................................................................................................ m2

27.
............................................................................ m2
................................................................................................ m2
................................................................................................ m2

5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 28.
przez organizacje pożytku publicznego
budynki pozostałe………………….................... m2
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

garaże................................................................... m2
budynki gospodarcze............................................ m2

D.3 BUDOWLE
1. budowle
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

29.
.........................................................................,.......

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
30. Imię
32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

31. Nazwisko
33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
34. Uwagi organu podatkowego
35. Identyfikator przyjmującego formularz

36. Data i podpis przyjmującego formularz
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DN – 1

Poz. 3512

— 14456 —

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla
niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z
dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z
20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn.
Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających 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 z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących
wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Miasta Człuchowa właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Burmistrz Miasta Człuchowa
Adres 77-300 Człuchów Al. Wojska Polskiego 1

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna  4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)  8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca)
6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numery działek ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów
( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości ) / numer i data aktu notarialnego

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. deklaracja na dany rok
 2. korekta deklaracji rocznej
 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku
 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
Wyszczególnienie

Podstawa
opodatkowania

Stawka podatku
wynikająca z
Uchwały Rady
Gminy...............
(ogłoszona w Dz.
Urzędowym
Województwa
......... w roku
poprzedzającym
dany rok
podatkowy)

Kwota podatku
w zł, gr
(należy
zaokrąglić do
pełnych
dziesiątek groszy)

w zł,gr

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)
21.

22.

23.

................... m2
24.

.................,.......
25.

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

.................... ha
3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 27.
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
................... m2

.................,.......
28.

....................,.......
29.

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

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

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. mieszkalnych - ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

30.
31.
2
.....................m .................,.......

32.
....................,.......

33.

34.

35.

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

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

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

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

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

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

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice,
sutereny i poddasza użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
ogółem,
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie świadczenia usług zdrowotnych ogółem,
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

36.

37.

38.

.......................... m2 ...................,...... ...................,.......
.......................... m2

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

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

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

39.

40.

41.

.................... m2 ....................,..... ....................,.......
.......................... m2
.......................... m2

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

42.
43.
44.
.....................m2 ...................,...... ....................,.......
.......................... m2

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

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

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

5. pozostałych ogółem ( także budynki gospodarcze
i garaże ), w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 45.
46.
47.
statutowej działalności pożytku publicznego przez ..................... m2 ...................,...... ....................,.......
organizacje pożytku publicznego
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

........................,........ ........................,.........
........................,........ ........................,........
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D.3 BUDOWLE
1. budowle
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

48.
.................,.......

50.
49.
...................,...... .....................,......

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku*
Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić

51.
.....................,......

do pełnych złotych)

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
52. Imię
54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

53. Nazwisko
55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
56. Uwagi organu podatkowego

57. Identyfikator przyjmującego formularz

58. Data i podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51
lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954 ze zm.).

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/100/07
z dnia 28 listopada 2007 r.
Rady Miejskiej w Człuchowie

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

IR – 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów,
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku
podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Miasta Człuchowa właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Miasta Człuchowa
Adres 77-300 Człuchów Al. Wojska Polskiego 1

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty
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 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca)  8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)
5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla
każdej nieruchomości)

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór
dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) numer i data aktu notarialnego

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

8. Imię ojca, imię matki

9. Numer PESEL/REGON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok

 2. korekta uprzednio złożonej informacji

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
(włącznie ze zwolnionymi)
Klasy użytków wynikające
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
z ewidencji gruntów i
budynków
Grunty orne

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Użytki zielone

I

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kw.
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II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne zabudowane

I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz
Grunty pod stawami
a) zarybione łososiem, trocią,
głowacicą, palią i pstrągiem
b) zarybione innymi gatunkami
ryb niż w poz. A)
c) grunty pod stawami
niezarybionymi

Rowy
Nieużytki
Grunty zadrzewione i
zakrzaczone położone na UR

I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI
VIz
Razem

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
20. Imię

21. Nazwisko

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Poz. 3512
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24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26. Data i podpis przyjmującego formularz

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/100/07
z dnia 28 listopada 2007 r.
Rady Miejskiej w Człuchowie

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

DR – 1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. Z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających 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, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze
spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Miasta Człuchowa właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Burmistrz Miasta Człuchowa
Adres 77-300 Człuchów Al. Wojska Polskiego 1

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna  4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel  2. współwłaściciel
 3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca)  8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)
6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej
nieruchomości

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) numer i data aktu notarialnego

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
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 1. deklaracja na dany rok
 2. korekta deklaracji rocznej
 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku
 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kw
Klasy
użytków
wynikające z
ewidencji
gruntów i
budynków
Grunty orne

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Użytki zielone

I
II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne
zabudowane

I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz

Ogółem

Nie podlegające
przeliczeniu na ha
przeliczeniowe

Podlegające
przeliczeniu na
hektary
przeliczeniowe

Liczba
hektarów
przeliczeniowych

Stawka z
1 ha
(przelicze
-niowego
lub
fi

Wymiar
podatku
rolnego w
zł,gr
(należy
zaokrąglić do
pełnych
dziesiątek
groszy)
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Grunty pod
stawami
a) zarybione
łososiem, trocią,
głowacicą, palią
i pstrągiem
b) zarybione
innymi
gatunkami ryb
niż w poz. a)
c) grunty pod
stawami
niezarybionymi

Rowy
Nieużytki
Grunty
zadrzewione i
zakrzaczone
położone na UR

I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI
VIz
Razem
( bez
zwolnień)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów
2. inwestycyjne
3. górskie
4. inne
Razem
G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku
Różnica kwot z D–F (należy

zaokrąglić do pełnych złotych )

Poz. 3512
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Województwa Pomorskiego Nr 168
1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/100/07
z dnia 28 listopada 2007 r.
Rady Miejskiej w Człuchowie

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

IL-1

Poz. 3512

— 14465 —

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Dz 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami
wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku
podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Miasta Człuchowa właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Miasta Człuchowa
Adres: 77-300 Człuchów Al. Wojska Polskiego 1

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

 1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca)  8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)
5. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór
dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości), numer i data aktu notarialnego

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

8. Imię ojca, imię matki

9. Numer PESEL/REGON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Nr domu/Nr lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

 1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok

 2. korekta złożonej uprzednio informacji
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH
Powierzchnia w hektarach fizycznych
(Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

Wyszczególnienie
1

2

1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych
3. Lasy pozostałe (nie wymienione
w pkt 1 i 2)
4. Razem (w. 1+2+3)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
20. Imię

21. Nazwisko

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26.Data i podpis przyjmującego formularz

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/100/07
z dnia 28 listopada 2007 r.
Rady Miejskiej w Człuchowie

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

DL-1

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, ze zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej
będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów
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 z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej..
Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Miasta Człuchowa właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Burmistrz Miasta Człuchowa
Adres 77-300 Człuchów Al. Wojska Polskiego 1
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B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna  4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę)

 1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty
 5. współużytkownik wieczysty  6. posiadacz zależny (np. dzierżawca)  7. współposiadasz zależny (np. dzierżawca)

6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór
dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) numer i data aktu notarialnego

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**
9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu/Nr lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. deklaracja na dany rok
 2. korekta deklaracji rocznej
 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku
 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)
D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH
Podatek w zł, gr
Powierzchnia w
Stawka
- należy
Wyszczególnienie
hektarach
podatku
zaokrąglić do
fizycznych
(0,220 m3
pełnych
drewna x cena
dziesiątek groszy
drewna)
(rubr. 2 x rubr.3)
w zł, gr
1

2

1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych
3. Lasy pozostałe (nie wymienione
w w. 1 i 2)
4. Razem (w. 1+2+3 )
należy zaokrąglić do pełnych złotych
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

Ś

3

4
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F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
21. Imię
23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

22. Nazwisko
24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
25. Uwagi organu podatkowego

26. Identyfikator przyjmującego formularz

27. Data i podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954).

3513

3514

UCHWAŁA Nr XXI/102/07
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 28 listopada 2007 r.

UCHWAŁA Nr XXI/104/07
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. „f” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska uchwala,
co następuje:
§1
Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania jednego
psa w kwocie 30,00 zł z zastrzeżeniem § 2.
§2
Nie pobiera się opłaty od psów przebywających w schroniskach i przytułkach dla psów.
§3
1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.
2. Inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso określi
Rada Miejska w odrębnej uchwale.
§4
Opłata od posiadania psów płatna jest w terminie do
30 września każdego roku kalendarzowego.
§5
Traci moc uchwała Nr III/11/2006 Rady Miejskiej
w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od posiadania psa.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje w roku kalendarzowym 2008.
Przewodnicząca Rady
Maria Danuta Kordykiewicz

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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 10 ust. l i 2, art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn.zm.)
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. (M.P. z 2007 r. Nr 76, poz. 813) Rada Miejska
uchwala, o następuje:
§1
Wysokość stawek podatku od środków transportowych
w stosunku rocznym wynosi od:
1) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika
nr 1 do niniejszej uchwały.
2) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika
nr 2 do niniejszej 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 wg załącznika nr 3 do niniejszej 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 wg załącznika nr 4 do
niniejszej 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 wg załącznika nr 5 do niniejszej
uchwały.
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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 wg załącznika nr 6 do
niniejszej uchwały.
7) Autobusów – wg załącznika nr 7 do uchwały.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2008 r.
Przewodnicząca Rady
Maria Danuta Kordykiewicz

§2
1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy przystosowane do przewożenia osób niepełnosprawnych.
2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych
pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony – związane z działalnością
gospodarczą rozpoczętą w roku podatkowym 2008.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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 miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; t.j. Dz.
U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Załącznik nr 1
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Od
Do
stawka podatku w zł
Powyżej 3,5
5,5 włącznie
550
Powyżej 5,5
do 9 włącznie
700
Powyżej 9
Poniżej 12
750
Załącznik nr 2
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa
całkowita w tonach
Nie
Mniej
mniej
niż
niż

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

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

12

13

1.270

1.280

13

14

1.290

1.300

14

15

1.300

1.350

1.320

1.400

15
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Trzy osie

12

17

1.300

1.380

17

19

1.600

1.700

19

21

1.950

2.000

21

23

2.000

2.100

23

25

2.050

2.150

2.100

2.200

25

Cztery osie i więcej
12

25

1.520

1.500

25

27

1.900

1.900

27

29

1.900

1.920

29

31

1.920

2.354,12

1.920

2.354,12

31

Załącznik nr 3
Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12 t.
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Od
Do
3,5

Stawka podatku w zł

Poniżej 12

439,20
Załącznik nr 4

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 ton

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

12

Mniej niż

18

Stawka podatku w zł

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
Dwie osie
1.200

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

1.500
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18

25

1.400

1.700

25

31

1.600

1.710

1.700

1.819,56

31

Trzy osie
12

36

36

1.800

1.750

1.900

2.354,12
Załącznik nr 5

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
naczepa/ przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
Od

Do

7

Poniżej 12

Stawka podatku w zł

700

Załącznik nr 6
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/przyczepa
+ pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej
niż

Mniej niż

Stawka podatku w zł

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

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

12

18

750

850

18

25

850

950

950

1050

25

Dwie osie
12

28

900

950
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28

33

1000

1100

33

36

1250

1350

1340

1.700

36

Trzy osie
12

36

36

1200

1350

1300

1700

Załącznik nr 7

Stawki podatku dla autobusów
Liczba miejsc

Stawka podatku w zł

Mniej niż 30

700

Równej 30 lub więcej

1.500

3515

§1

UCHWAŁA Nr XII/73/2007
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 listopada 2007 r.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr X/62/2007 Rady
Gminy w Gardei z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od tego podatku, w ten sposób, iż w § 2. dodaje
się pkt 3 w brzmieniu „ powierzchnię budynków gospodarczych powyżej 20 m2 mierzoną po obrysie wewnętrznym.
O zwolnienie mogą ubiegać się emeryci i renciści użytkujący
przedmiotowe budynki na potrzeby własne”.

o zmianie uchwały Nr X/62/2007 Rady Gminy w Gardei
z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
od tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 5 ust. 1 i 3, art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych (M. P. Nr 47, poz. 557) Rada Gminy w Gardei
uchwala, co następuje:

§2
Pozostała treść zmienionej uchwały pozostaje bez
zmian.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Eugeniusz Rutkowski
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i Nr 251, poz. 1847) oraz obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących w 2008 r.
(Dz. Urz. Min. Fin. Nr 76, poz. 813) Rada Gminy w Gardei
uchwala, co następuje:

UCHWAŁA Nr XII/74/2007
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828

liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

§1
1. Ustala się roczne stawki podatku za samochód ciężarowy
o dopuszczalnej masie całkowitej (suma masy własnej
oraz dopuszczalnej ładowności):
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 654,00 zł
2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
– 927,00 zł
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
– 1.341,00 zł.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, roczna stawka
podatku, w zależności:
— od liczby osi,
— dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
— rodzaju zawieszenia,
wynosi:

Stawka podatku (w złotych)

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

12

13

0,00 zł

155,00 zł

13

14

155,00 zł

429,00 zł

14

15

429,00 zł

603,00 zł

603,00 zł

1.365,00 zł

nie mniej niż

Dwie osie

15
Trzy osie
12

17

155,00 zł

269,00 zł

17

19

269,00 zł

553,00 zł

19

21

553,00 zł

717,00 zł

21

23

717,00 zł

1.106,00 zł

23

25

1.106,00 zł

1.720,00 zł

1.106,00 zł

1.720,00 zł

25
Cztery osie i więcej
12

25

717,00 zł

728,00 zł

25

27

728,00 zł

1.136,00 zł

27

29

1.136,00 zł

1.805,00 zł

29

31

1.805,00 zł

2.583,00 zł

1.805,00 zł

2.583,00 zł

31
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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
– 692,00 zł.

liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej
masy całkowitej zespołu pojazdów:

Stawka podatku (w złotych)

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

12

18

0,00 zł

41,00 zł

18

25

289,00 zł

523,00 zł

25

31

610,00 zł

1.004,00 zł

1.539,00 zł

1.996,00 zł

1.359,00 zł

1.878,00 zł

1.878,00 zł

2.583,00 zł

nie mniej niż

Dwie osie

31
Trzy osie i więcej
12

40

40

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
– 235,00 zł.

liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów

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, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia:

Stawka podatku (w złotych)

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

12

18

0,00 zł

28,00 zł

18

25

193,00 zł

348,00 zł

348,00 zł

612,00 zł

nie mniej niż

Jedna oś

25
Dwie osie
12

28

235,00 zł

346,00 zł

28

33

669,00 zł

927,00 zł
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38

38

927,00 zł

1.407,00 zł

1.254,00 zł

1.854,00 zł

759,00 zł

1.028,00 zł

1.028,00 zł

1.489,00 zł

Trzy osie i więcej
12

38

38

7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
– 459,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
– 1.738,00 zł.
§2
Rada Gminy obniża ustaloną wysokość podatku od
środków transportowych przeznaczonych decyzją wójta na
uzupełnienie stanów etatowych sił zbrojnych w wysokości
– 20%.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§4

poz. 1825 oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 747) Rada Gminy
w Gardei uchwala, co następuje:
§1
Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M. P. Nr 77,
poz. 831), która jest przyjmowana jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2008 na obszarze gminy Gardeja z kwoty 58,29 złotych za 1 q do kwoty
50,00 złotych za 1 q.
§2

Traci moc Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy w Gardei
z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych i zwolnień
w tym podatku.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Eugeniusz Rutkowski

3517
UCHWAŁA Nr XII/75/2007
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na
rok podatkowy 2008 na obszarze gminy Gardeja.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§3
Traci moc Uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy w Gardei
z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2007 na obszarze gminy
Gardeja.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Eugeniusz Rutkowski

3518
UCHWAŁA Nr XV/101/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust 1, art. 41
ust. 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r.
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Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Nr 48,poz. 327 i Nr 138
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1). (T.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635 Nr 245 poz. 1775 Nr 249
poz. 1828 Nr 251 poz. 1847) oraz obwieszczenie 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 Ryjewo uchwala, co
następuje:
§1
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Rok produkcji – stawka podatku (w złotych)
Dopuszczalna masa całkowita w tonach

od 1980 r
zasilane innym
zasilane gazem
paliwem
613,00
434,00
961,00
591,00
1.172,00
755,00

do 1980 r
643,00
1.070,00
1.279,00

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
powyżej 5.5 tony do 9 ton włącznie
powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności

od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

1

2

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

1.291,00

1.641,00

13

14

1.519,00

1.734,00

14

15

1.957,00

2.007,00

2.015,00

2.298,00

15
Trzy osie
12

17

1.271,00

1.379,00

17

19

1.482,00

1.585,00

19

21

1.693,00

1.796,00

21

23

1.796,00

2.007,00

23

25

1.955,00

2.194,00

2.176,00

2.298,00

25

Cztery osie i więcej
12

25

1.533,00

1.580,00

25

27

1.580,00

1.791,00

27

29

1.791,00

1.997,00

29

31

1.997,00

2.507,00

2.186,00

2.507,00

31
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3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 8 ton
– 1.270,00 zł
b) od 8 ton i poniżej 12 ton
– 1.480,00 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia
stawki wynoszą:

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

nie mniej niż

1
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Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznych
lub zawieszeniem
uznanym
za równoważne
3

mniej niż

2

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4

Dwie osie
12

18

640,00

746,00

18

25

693,00

1.081,00

25

31

957,00

1.400,00

1.461,00

1.972,00

1.575,00

1.924,00

1.997,00

2.552,00

31
Trzy osie
12

40

40

5. Od przyczepy i naczepy, które 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:
a) od 7 ton i poniżej 9 ton
– 196,00 zł
b) od 9 ton i poniżej 12 ton
– 236,00 zł

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego i w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku wynoszą:

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

nie mniej niż

mniej niż

1

2

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna
(osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym
za równoważne
3

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

4

Jedna oś
12

18

241,00

484,00

18

25

349,00

641,00

504,00

803,00

25
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Dwie osie

12

28

746,00

906,00

28

33

1.114,00

1.219,00

33

38

1.410,00

1.482,00

1.482,00

1.768,00

1.482,00

1.523,00

1.533,00

1.849,00

38
Trzy osie
12

38

38

7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 30 miejsc
– 813,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
– 1.174,00 zł
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia
6 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Zima

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 zmiany Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62
poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 214 poz 1806 Dz. U. z 2003 r.
nr 80 poz. 717 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,
Dz. U. z 2005 r. Nr 167 poz. 1759, nr 172 poz. 1441, nr 175
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337
Dz. U. Z 2007 r. nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), 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
zmiany 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 10 października
2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (M.P. z dnia 19 października 2007 r. nr 76, poz. 813) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r.
(M.P. z 2007 r. nr 47 poz. 557) Rada Miejska na wniosek
Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala, co następuje:

3519

§1

UCHWAŁA Nr XV/127/2007
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 listopada 2007 r.

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na rok 2008.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

Masa całkowita pojazdu
w tonach

Stawka w złotych
Wyprodukowane
po 1992 roku

Wyprodukowane
do 1992 roku włącznie

650

671

Pow. 5,5-9 włącznie

1.018

1.062

Pow. 9 poniżej 12

1.275

1.343

Pow. 3,5 do 5,5 włącznie
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2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi jezdnych
Stawki podatku w złotych
i dopuszczalna masa całkowita
Równa lub
wyższa niż

Mniejsza niż

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia

Dwie osie jezdne
12

18

1.668

1.679

18

26

1.846

1.959

2.107

2.305

26

Trzy osie jezdne
12

18

1.342

1.454

18

26

1.846

1.959

2.107

2.305

26

Cztery osie jezdne
12

18

1.348

1.454

18

26

1.802

1.879

26

29

2.101

2.567

2.107

2.568

29

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

Stawka w złotych
Wyprodukowane po 1992 roku

Wyprodukowane
do 1992 roku włącznie

895

974

Od 5,5 do poniżej 9

1.119

1.210

Od 9 do poniżej 12

1.421

1.534

Od 3,5 do poniżej 5,5

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub większej niż 12 ton:
Liczba osi jezdnych
i dopuszczalna masa całkowita
Stawka podatku w złotych
zespołu pojazdów
Równa lub
wyższa

Mniejsza niż

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznawanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie jezdne
12

18

1.679

1.734

18

31

1.790

1.984

31

37

1.792

1.985

2.119

2.306

37

Trzy osie jezdne
12

18

1.679

1.864

18

37

1.791

1.866

37

40

2.049

2.567

2.051

2.568

40
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5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
Masa całkowita zespołu
pojazdów w tonach
Od 7 poniżej 12

Stawka w złotych
Wyprodukowane po 1992 roku

Wyprodukowane
do 1992 roku włącznie

780

833

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego.
Liczba osi jezdnych
Stawka podatku w złotych
Równa lub
wyższa niż

Mniejsza niż

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś jezdna
12

18

1.147

1.190

18

37

1.514

1.515

1.634

1.721

37

Dwie osie jezdne
12

18

1.146

1.190

18

38

1.514

1.515

1.634

1.786

38

Trzy osie jezdne
12

18

1.147

1.190

18

37

1.514

1.515

1.612

1.634

37

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
Stawka w złotych

Liczba miejsc do siedzenia

Wyprodukowane po 1992 roku

Wyprodukowane do 1992 roku

Mniejsza niż 30

1.510

1.544

Równej lub wyższej 30

1.589

1.623

§2
Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1,3 i 7 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa
w wysokości:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a. pow. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
616
b. powyżej 5,5 tony i poniżej 9 ton
984
c. równej lub wyższej 9 ton i poniżej 12 ton
1.196
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton:
a. od 3,5 tony i poniżej 5 ton
838
b. powyżej 5,5 tony i poniżej 9 ton
1.062
c. równej lub wyższej 9 ton i poniżej 12 ton
1.364
3. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a. mniejszej niż 30 miejsc
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.454
1.543

§3
Traci moc Uchwała Nr III/18/2006 z dnia 7 grudnia
2006 r.
§4
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2008.
Przewodniczący Rady
Jerzy Pobłocki
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3520
UCHWAŁA Nr XII/81/07
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2008 r. (M.P. Nr 47, poz. 557) – Rada Gminy Kochała
uchwala, co następuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą
1) od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej
0,56 zł
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
18,30 zł
3) od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
3,84 zł
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2 powierzchni
8,86 zł
5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego za
1 m2 powierzchni użytkowej
6,15 zł
6) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
2%
7) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
0,66 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni 3,74 zł
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
0,29 zł
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub

ich części, grunty oraz budowle:
1) zajęte na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem kultury, sportu masowego i ochrony
p. pożarowej,
2) zajęte na biblioteki,
3) zajęte na cmentarze i zieleńce,
4) związane z procesem poboru, uzdatniania i magazynowania wody,
5) służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
6) zajęte na składowanie odpadów komunalnych, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady
Mariusz Patejuk
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UCHWAŁA Nr XII/82/07
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie podatku od środków transportowych na
2008 rok.
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr, 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218) oraz art. 10, art. 12 ust. 4 i art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ((t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm.: Dz. U.
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847) oraz pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M.P.
Nr 47, poz. 557) i 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 Koczała uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się następujące stawki podatku od środków
transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3.5 tony i poniżej 12 ton – jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
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2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – jak w załączniku 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 – jak w załączniku nr 3 do
niniejszej uchwały,
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepa lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton – jak w załączniku nr 4
do niniejszej uchwały,
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdami
silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą
7 ton i poniżej, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego – jak w załączniku nr 5 do niniejszej
uchwały,
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdami
silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego – jak w załączniku nr 6 do
niniejszej uchwały,

7) od autobusu – jak w załączniku nr 7 do niniejszej
uchwały.
§2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych
pojazdy silnikowe wykorzystywane na potrzeby związane
z oświatą i ochrona przeciwpożarową.
§3
Dla pojazdów silnikowych wyposażonych w katalizatory
stawki podatkowe określone w § 1 pkt 1,3, 5 i 7 obniża się
o 5% stawki podstawowej.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady
Mariusz Patejuk

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/82/07
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 listopada 2007 r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

od

do

Stawka podstawowa

powyżej 3,5

5,5 włącznie

592

Stawka obniżona
dla pojazdów
wyposażonych
w katalizatory
lub instalację gazową
562

powyżej 5,5

9 włącznie

1.069

1.016

powyżej 9

poniżej 12

1.307

1.242

Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/82/07
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 listopada 2007 r.
Stawki podatku od 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

Stawka podatku ( w złotych)
oś jezdna/osie jezdne
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
Dwie osie
123

inne systemy
zawieszenia osi

169
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13

14

169

464

14

15

464

652

652

1.476

15

Trzy osie
12

17

169

292

17

19

292

597

19

21

597

778

21

23

778

1.195

23

25

1.195

1.859

1.195

1.859

25

Cztery osie i więcej
12

25

778

787

25

27

787

1.229

27

29

1.228

1.950

29

31

1.950

2.583,31

1.950

2.583,31

31

Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/82/07
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 listopada 2007 r.
Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

od

do

3,5

poniżej 12

Stawka podatku (w złotych)
Stawka obniżona
dla pojazdów
Stawka podstawowa
wyposażonych
w katalizatory
lub instalację gazową
313
297
Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/82/07
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 listopada 2007 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik + przyczepa/w tonach
nie mniej niż

mniej niż

12

18

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
Dwie osie
249

inne systemy osi

47
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18

25

314

567

25

31

661

1.085

1.665

1.996,71

31

Trzy osie
12

40

40

1.468

2.033

2.033

2.583,31
Załącznik nr 5
do uchwały nr XII/82/07
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 listopada 2007 r.

Stawki podatku od 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

Stawka podatku
(w złotych)

Stawka obniżona
dla pojazdów
wyposażonych
w katalizatory
lub instalację gazową

7

poniżej 12

248

236

Załącznik nr 6
do uchwały nr XII/82/07
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 listopada 2007 r.
Stawki podatku od 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/przyczepa (w tonach)

Stawka pojazdu (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

12

18

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
Jedna oś
123

18

25

209

376

376

663

25

inne systemy osi jezdnej

32

Dwie osie
12

28

249

365

28

33

724

1.002

33

38

1.002

1.522

1.356

1.996.71

38

Trzy osie
12
38

38

797

1.112

1.112

1.510
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Załącznik nr 7
do uchwały nr XII/82/07
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 listopada 2007 r.
Stawki podatków od autobusów

mniej niż
30

równa lub wyższa
-

1.579,33

Stawka obniżona
dla pojazdów
wyposażonych
w katalizatory
lub instalację gazową
1.500,36

-

30

1.996,71

1.896,87

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku
(w złotych)

3522

3523

UCHWAŁA Nr XII/83/07
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 listopada 2007 r.

UCHWAŁA Nr XII/84/07
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie stawek opłaty od posiadania psów na 2008
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218) oraz art. 18 a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) – Rada Gminy
Koczała uchwala, co następuje:
§1
1. Opłatę pobiera się o osób fizycznych posiadających
psy.
2. Ustala się opłatę od posiadania psów w wysokości:
— rocznie od każdego psa
15 zł
§2
Inkasentami opłaty od psów ustanawia się sołtysów.
§3
Opłata od posiadania psów płatna jest w terminie do dnia
31 maja 2008 r. bez wezwania.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
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
Mariusz Patejuk

w sprawie stawek opłaty miejscowej na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz 1218) oraz
art. 17 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 19 pkt 1 lit.b i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm.: Dz. U.
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847) oraz pkt 4 lit. b 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) – Rada Gminy Koczała uchwala,
co następuje:
§1
0płatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających czasowo w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach Gminy Koczała,
ustalonych rozporządzeniem Wojewody Słupskiego jako
miejscowości posiadające korzystne warunki klimatyczne
i krajobrazowe za każdy dzień pobytu w wysokości:
1) od dzieci i młodzieży do lat 15
0,89 zł
2) od pozostałych osób
1,77 zł
§2
1. Inkasentami opłaty miejscowej ustanawia się sołtysów i
dysponentów ośrodków wczasowych.
2. Opłatę miejscową należy uiszczać z góry za cały okres
pobytu w miejscowościach, o których mowa w § 1, najpóźniej następnego dnia po przybyciu.
3. Opłatę miejscową inkasenci obowiązani są przekazywać

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168

Poz. 3523, 3524, 3525

— 14486 —

do Urzędu Gminy do 10-go każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni, a za grudzień – do dnia 28 grudnia.
§3

§3
Ustala się wynagrodzenia dla inkasentów w wysokości
30% od pobranej opłaty

Dla inkasentów ustala się wynagrodzenia w wysokości
30% od pobranej opłaty.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

§5
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
Mariusz Patejuk

Przewodniczący Rady
Mariusz Patejuk

3525
3524
UCHWAŁA Nr XII/85/07
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie stawek opłaty targowej 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz1218) oraz
art. 15 i 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,
z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz
pkt 4 lit. a 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)
– Rada Gminy Koczała uchwala, co następuje:
§1
1. Na terenie Gminy Koczała w 2008 r. dzienne stawki opłaty
targowej wynoszą:
1) przy sprzedaży produktów rolnych i spożywczych,
15,00 zł
2) przy sprzedaży artykułów przemysłowych 20,00 zł
2. Opłatę targową pobiera się w miejscach, w których prowadzony jest handel.
§2
1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.
2. Inkasentami opłaty ustanawia się sołtysów.
3. Pobraną opłatę inkasenci zobowiązani są przekazać do
Urzędu Gminy do 10-go każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni, a za grudzień – do dnia 28 grudnia.

UCHWAŁA Nr XII/86/07
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów
naliczenia podatku rolnego na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz
art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zm.: Dz. U.
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 191, poz. 1412,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109,
poz. 747) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. Nr 77, poz. 831) – Rada Gminy Kochała
uchwala, co następuje:
§1
Obniża się do kwoty 45,00 zł za 1 kwintal średnią cenę
żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy w 2008 r.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§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
Mariusz Patejuk
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3526
UCHWAŁA Nr XVII/215/07
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 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 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) w związku z pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach
lokalnych w 2008 r. (M.P. z 2007 r. Nr 47, poz. 557) Rada
Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,61 zł,
2) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
– 3,33 zł,
3) od 1 m 2 powierzchni gruntów sklasyfikowanych
w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe, za
wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą – 0,10 zł,
4) od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,31 zł.
2. Od budynków lub ich części:
1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – 0,51 zł,
2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej – 16,07 zł,
3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków magazynowych związanych z prowadzeniem działalności
produkcyjnej – 15,20 zł,
4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,96 zł,
5) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
3,51 zł,

2

6) od 1 m powierzchni użytkowej pozostałych budynków
lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 5,70 zł.
3. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Słupska.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin
________________________
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L 368 z 17.12.1992)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr XVII/216/07
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 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 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 10 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847) w związku z pkt 3 obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach
lokalnych w 2008 r. (M.P. z 2007 r. Nr 47, poz. 557) oraz
obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października
2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (M.P. z 2007 r. Nr 76,

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168

— 14488 —

poz. 813) Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 558,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
964,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.167,00 zł
2) od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:
a) o liczbie osi jezdnych – dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton 553,00 zł
b) o liczbie osi jezdnych – trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton 1.014,00 zł
c) o liczbie osi jezdnych – cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż
12 ton
1.654,00 zł
3) od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) o liczbie osi jezdnych – dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton 1.252,00 zł
b) o liczbie osi jezdnych – trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton 1.576,00 zł
c) o liczbie osi jezdnych- cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do mniej niż
29 ton
1.654,00 zł
d) o liczbie osi jezdnych – cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż
29 ton
2.453,00 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
1.269,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1.320,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.370,00 zł
5) od ciągnika siodłowego i balastowego z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równoważne:
a) o liczbie osi jezdnych – dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż
12 ton
1.412,00 zł
b) o liczbie osi jezdnych – trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż
12 ton
1.723,00 zł
6) od ciągnika siodłowego i balastowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) o liczbie osi jezdnych – dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do mniej niż
31 ton
919,00 zł
b) o liczbie osi jezdnych – dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż
31 ton
1.936,00 zł
c) o liczbie osi jezdnych – trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do mniej niż
40 ton
1.723,00 zł
d) o liczbie osi jezdnych – trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż
40 ton
2.505,00 zł
7) od przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
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podatnika podatku rolnego), o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
od 7 ton i poniżej 12 ton
609,00 zł
8) od przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego), z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:
a) o liczbie osi jezdnych – jedna i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż
12 ton
320,00 zł
b) o liczbie osi jezdnych – dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż
12 ton
1.149,00 zł
c) o liczbie osi jezdnych – trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż
12 ton
942,00 zł
9) od przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego), z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) o liczbie osi jezdnych- jedna i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż
12 ton
561,00 zł
b) o liczbie osi jezdnych – dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do 36 ton
włącznie
1.291,00 zł
c) o liczbie osi jezdnych – dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton
1.700,00 zł
d) o liczbie osi jezdnych – trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do 36 ton
włącznie
942,00 zł
e) o liczbie osi jezdnych – trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton
1.281,00 zł
10) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie
456,00 zł
b) powyżej 15 do 30 miejsc włącznie
914,00 zł
c) powyżej 30 miejsc
1.624,00 zł
2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych określa się w wysokości:
a) dla środków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1:
— lit. a)
– 508,00 zł
— lit. b)
– 914,00 zł
— lit. c)
– 1.117,00 zł
b) dla środków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 4:
— lit. a)
– 1.218,00 zł
— lit. b)
– 1.269,00 zł
— lit. c)
– 1.320,00 zł
c) dla środków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 7:
— 558,00 zł
d) dla środków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 10:
— lit. a)
– 406,00 zł
— lit. b)
– 863,00 zł
— lit. c)
– 1.573,00 zł
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Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Słupska.

poz. 844; Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1653, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska
w Słupsku uchwala, co następuje:

§3

§1

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

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od
nieruchomości:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od
nieruchomości – IN-1, o której mowa w art. 6 ust. 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowiący
załącznik Nr 1 do uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości – DN-1, o której mowa w art. 6 ust. 9 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, stanowiący załącznik
Nr 2 do uchwały.

§2

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin
________________________
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L 368 z 17.12.1992)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr XVII/217/07
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie wzoru formularzy na podatek od nieruchomości.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 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 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121,

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Słupska.
§3
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Słupsku L/620/05
z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wzoru formularzy na
podatek od nieruchomości.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin
________________________
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L 368 z 17.12.1992)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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Zał. Nr 1
do Uchwały Nr XVII/217/07
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 listopada 2007 r.

IN – 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
Składający:

Informację składa osoba fizyczna będąca: (zaznaczyć właściwe)
□- właścicielem nieruchomości lub obiektów budowlanych,
□- współwłaścicielem nieruchomości lub obiektów budowlanych,
□- posiadaczem samoistnym nieruchomości lub obiektów budowlanych,
□- użytkownikiem wieczystym gruntów,
□- posiadaczem nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich
części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie
obowiązku podatkowego.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.
A.
MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
1. Prezydent Miasta Słupska
76-200 Słupsk Pl. Zwycięstwa 3
B.

DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Nazwisko ...........................................................................

3. Imię ................................................................

4. Data i miejsce urodzenia ............................................................

5. Numer PESEL ........................................

6. Imię ojca ................................... 7. Imię matki ...................................... 8. NIP .....................................
C.

ADRES ZAMIESZKANIA

9. Kraj ..............................
12. Gmina ............................

10. Województwo .............................................
13. Ulica ..............................................

11. Powiat ...........................

14. Nr domu / lokalu .........................

15. Miejscowość ......................................... 16. Kod pocztowy ...................... 17. Poczta ...............................
D.

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż zamieszkania)

18. Kraj ............................

19. Województwo ..............................................

21. Gmina ............................

22. Ulica ...........................................

20. Powiat ..........................

23. Nr domu / lokalu ..........................

24. Miejscowość ....................................... 25. Kod pocztowy ....................... 26. Poczta ..................................
E.

OKOLICZNOŚCI ZŁOŻENIA INFORMACJI (zaznacz właściwe)

□- informacja składana po raz pierwszy
przyczyna złożenia informacji i data powstania okoliczności .................................................................................
□- korekta uprzednio złożonej informacji:
przyczyna korekty i data powstania okoliczności .....................................................................................................

IN-1 str.1
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F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI (adres, numer działki, księgi wieczystej)
1) .....................................................................................................................................................................................................
2) .....................................................................................................................................................................................................
3) .....................................................................................................................................................................................................
4) .....................................................................................................................................................................................................
5) .....................................................................................................................................................................................................
1. GRUNTY
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
.........................m² powierzchni
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
.........................ha powierzchni
wodnych
Sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe
........................m² powierzchni
za wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
Pozostałe , w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
........................m² powierzchni
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI (Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części zaliczmy powierzchnię mierzoną po
wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni
klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również
garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.)

Mieszkalne (w tym garaże stanowiące część budynku mieszkalnego)
o wysokości od 1,40m do 2,20m (podać 50% powierzchni)

...................m²

powierzchni użytkowej

...................m²

powierzchni użytkowej

...................m²

powierzchni użytkowej

o wysokości powyżej 2,20m
Magazynowe związane z prowadzeniem działalności produkcyjnej
o wysokości od 1,40m do 2,20m (podać 50% powierzchni)

...................m²

powierzchni użytkowej

...................m²

powierzchni użytkowej

o wysokości powyżej 2,20m
Zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem
o wysokości od 1,40m do 2,20m (podać 50% powierzchni)

...................m²

powierzchni użytkowej

...................m²

powierzchni użytkowej

o wysokości powyżej 2,20
Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych
o wysokości od 1,40m do 2,20m (podać 50% powierzchni)

...................m²

powierzchni użytkowej

...................m²

powierzchni użytkowej

...................m²

powierzchni użytkowej

...................m²

powierzchni użytkowej

o wysokości powyżej 2,20m
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz mieszkalne lub
ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
o wysokości od 1,40m do 2,20m (podać 50% powierzchni)

o wysokości powyżej 2,20m
Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
o wysokości od 1,40m do 2,20m (podać 50% powierzchni)

...................m² powierzchni użytkowej
o wysokości powyżej 2,20m
3. BUDOWLE
Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
wartość, określona na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
............................ zł
i opłatach lokalnych

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO ZEZNANIE LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą .
1.

Imię ..............................................................

3.

Data .................................

2. Nazwisko

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

4. Podpis składającego / osoby reprezentującej

.......................................................
IN-1 str.2
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do Uchwały Nr XVII/217/07
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 listopada 2007 r.

NIP ..............................................................................

DN – 1

REGON ....................................................................

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
na rok ..............................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
Składający: (zaznaczyć właściwe)
□- osoba prawna

□- spółka prawa handlowego nieposiadająca
□- jednostka organizacyjna,
osobowości prawnej
będąca właścicielem (współwłaścicielem) nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczem samoistnym
nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikiem wieczystym gruntów, posiadaczem nieruchomości
lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego
□- osoba fizyczna
będąca współwłaścicielem lub współposiadaczem z osobą prawną, jednostką organizacyjną lub spółką prawa
handlowego nieposiadającą osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową ,
nieruchomości lub obiektów budowlanych
Termin składania: do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia
okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku
podatkowego.
Miejsce składania: organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

1. Prezydent Miasta Słupska
76-200 Słupsk Pl. Zwycięstwa 3
B.

DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

2. Nazwa lub imię nazwisko – w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną ...............................................................

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia ......................................................... 4. PESEL .......................................
5. Imię ojca ..............................................
C.

6. Imię matki

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

ADRES SIEDZIBY / ZAMIESZKANIA (dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną)

7. Kraj ......................... 8. Województwo............................................ 9. Powiat ................................
10. Gmina ............................ 11. Ulica ........................................ 12. Nr domu/lokalu ......................
13. Miejscowość ................................... 14. Kod pocztowy ..................... 15. Poczta ..........................
D.

OKOLICZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwe)

□- deklaracja roczna – jeżeli po raz pierwszy podać okres ..........................................................................
□- korekta deklaracji rocznej – podać okres ................................................................................................
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
Podstawa
opodatkowania

Stawka
podatku
zgodnie
z uchwałą

Kwota podatku

1. GRUNTY
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
.......................m² ...........zł ............................zł
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub
........................ha ...........zł ............................zł
elektrowni wodnych
Sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe
.......................m² ...........zł ............................zł
za wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą
Pozostałe, , w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
.......................m² ...........zł ............................zł
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI (Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części zaliczmy powierzchnię mierzoną po
wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych.
Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.)

Mieszkalne
o wysokości od 1,40m do 2,20m

(podać 50% powierzchni)

o wysokości powyżej 2,20m
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności
o wysokości od 1,40m do 2,20m (podać 50% powierzchni)
o wysokości powyżej 2,20m
Magazynowe związane z prowadzeniem działalności
produkcyjnej
o wysokości od 1,40m do 2,20m (podać 50% powierzchni)
o wysokości powyżej 2,20m
Zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem
o wysokości od 1,40m do 2,20m (podać 50% powierzchni)
o wysokości powyżej 2,20
Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych
o wysokości od 1,40m do 2,20m (podać 50% powierzchni)
o wysokości powyżej 2,20m
Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
o wysokości od 1,40m do 2,20m (podać 50% powierzchni)

.......................m²

...........zł ............................zł

.......................m²

...........zł ............................zł

.......................m²

...........zł ............................zł

.......................m²

...........zł ............................zł

.......................m²

...........zł ............................zł

.......................m²

...........zł ............................zł

.......................m²

...........zł ............................zł

.......................m²

...........zł ............................zł

.......................m²

...........zł ............................zł

.......................m²

...........zł ............................zł

.......................m²

...........zł ............................zł

.......................m² ...........zł ............................zł
o wysokości powyżej 2,20m
3. BUDOWLE
Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej – wartość, określona na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i
ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w zaokrągleniu do .........................zł
2% ............................zł
pełnych zł)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

(kwoty podatków zaokrągla się w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki
kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych)

.......................zł

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać przepis prawa, z którego wynika zwolnienie
oraz powierzchnię, bądź wartość budowli )
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

G. DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ PODJĘCIA CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNYCH
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE DEKLARACJI

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
1.

Imię ................................................................

3.

Data .................................

4. Podpis

2. Nazwisko

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

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

5. Nr telefonu .......................................
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Obniża się cenę 1 q żyta dla celów podatku rolnego do
kwoty 48,- zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,- zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,50 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 3,- zł od 1 m2
powierzchni użytkowej.
3. od wartości budowli:
a) związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę
0,2%,
b) związanych ze zbiorowym odprowadzeniem ścieków
0,2%,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż wymieniona w lit. a i b 2%.

§2

§2

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

UCHWAŁA Nr X/71/07
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów
podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 i Nr 191, poz. 1412) – Rada
Miejska w Pelplinie uchwala, co następuje:
§1

Przewodniczący Rady
Adam Kaszowicz

Przewodniczący Rady
Adam Kaszowicz
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UCHWAŁA Nr X/72/07
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 28 listopada 2007 r.

UCHWAŁA Nr X/73/07
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2008.

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy i miasta Pelplin, zasady
poboru i terminu płatności tej opłaty.

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. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska
w Pelplinie uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
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 3,50 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 w ich części:
a) mieszkalnych 0,58 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,-zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

Na postawie 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.) oraz art. 18 a ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska
w Pelplinie uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość opłaty od posiadania psów, zwanego
dalej „opłatą” na terenie Gminy Pelplin w wysokości 30,- zł
rocznie od każdego psa.
§2
1. Opłatę uiszcza się z góry, bez wezwania w terminie do
dnia 31 marca roku kalendarzowego, a gdy pies został
nabyty po tym terminie – w ciągu jednego miesiąca od
daty jego nabycia – w pełnej wysokości, zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Opłatę uiszcza się w połowie wysokości stawki przypadającej za dany rok, w przypadku nabycia psa po dniu
30 czerwca danego roku.
§3
Wpłat opłaty dokonuje się na konto Urzędu Gminy i Miasta Pelplin, w Banku Spółdzielczym O/Pelplin lub u sołtysów
poszczególnych wsi.
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§4
Traci moc Uchwała Nr XXV/218/04 Rady Miejskiej
w Pelplinie z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie
gminy i miasta Pelplin, zasad poboru i terminu płatności
tego podatku.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Kaszowicz
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UCHWAŁA Nr X/74/07
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych
od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U.z 2006 r. Nr121, poz. 844 z późn. zm.)
Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych w złotych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 300,00
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 504,00
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
– 600,00
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważnym o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
— o liczbie osi – dwie
– 804,00
— o liczbie osi – trzy
– 708,00
— o liczbie osi – cztery i więcej
– 660,00
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
26 ton:
— o liczbie osi – dwie
– 1.200,00
— o liczbie osi – trzy
– 1.104,00
— o liczbie osi – cztery i więcej
– 1.008,00
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
— o liczbie osi – dwie
– 1.008,00
— o liczbie osi – trzy
– 1.608,00
— o liczbie osi – cztery i więcej
– 1.656,00
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
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— o liczbie osi – dwie
– 1.260,00
— o liczbie osi – trzy
– 900,00
— o liczbie osi – cztery i więcej
– 804,00
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
26 ton:
— o liczbie osi – dwie
– 1.500,00
— o liczbie osi – trzy
– 1.584,00
— o liczbie osi – cztery i więcej
– 1.200,00
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
— o liczbie osi – dwie
– 1.800,00
— o liczbie osi – trzy
– 1.704,00
— o liczbie osi – cztery i więcej
– 2.460,00
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
– 504,00
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton
– 708,00
c) od 9 ton i poniżej 12 ton
– 900,00
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
– 504,00
— o liczbie osi – trzy
– 1.248,00
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
— o liczbie osi – dwie
– 1.416,00
— o liczbie osi – trzy
– 1.248,00
c) wyższej niż 36 ton:
— o liczbie osi – dwie
– 1.500,00
— o liczbie osi – trzy
– 1.728,00
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton:
— o liczbie osi – dwie
– 504,00
— o liczbie osi – trzy
– 1.728,00
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
— o liczbie osi – dwie
– 1.908,00
— o liczbie osi – trzy
– 1.728,00
c) wyższej niż 36 ton:
— o liczbie osi – dwie
– 1.908,00
— o liczbie osi – trzy
– 2.496,00
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
– 552,00
8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton:
— o liczbie osi – jedna
– 504,00
— o liczbie osi –dwie
– 600,00
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— o liczbie osi – trzy
– 708,00
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
— o liczbie osi – jedna
– 804,00
— o liczbie osi – dwie
– 900,00
— o liczbie osi – trzy
– 804,00
c) wyższej niż 36 ton
— o liczbie osi – jedna
– 504,00
— o liczbie osi – dwie
– 1.152,00
— o liczbie osi – trzy
– 1.104,00
9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton:
— o liczbie osi – jedna
– 300,00
— o liczbie osi – dwie
– 600,00
— o liczbie osi – trzy
– 960,00
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
— o liczbie osi – jedna
– 900,00
— o liczbie osi – dwie
– 1.296,00
— o liczbie osi – trzy
– 1.008,00
c) wyższe niż 36 ton:
— o liczbie osi – jedna
– 1.104,00
— o liczbie osi – dwie
– 1.704,00
— o liczbie osi – trzy
– 1.308,00
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc
– 504,00
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
– 1.008,00
§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 w złotych:
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
— powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 360,00
— powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
– 552,00
— powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
– 660,00
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
– 552,00
— od 5,5 tony i poniżej 9 ton
– 756,00
— od 9 ton i poniżej 12 ton
– 960,00
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
– 660,00
d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
— mniej niż 30 miejsc
– 552,00
— równej lub wyższej niż 30 miejsc
– 1.104,00
2. Dla pojazdów, określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych po 1989 r. a posiadających katalizatory

lub spełniających wymogi norm w zakresie ochrony
środowiska EURO 1 lub EURO 2, udokumentowane
świadectwem homologacji producenta, stawki podatku
zmniejsza się i określa w wysokości w złotych:
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
— powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 204,00
— powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 408,00
— powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
– 504,00
b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania 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 ton
– 408,00
— od 5,5 tony i poniżej 9 ton
– 600,00
— od 9 ton i poniżej 12 ton
– 804,00
c) 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
– 504,00
d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
— mniej niż 30 miejsc
– 408,00
— równej lub wyższej niż 30 miejsc
– 900,00
§3
Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/345/05 z dnia
9 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatkowych od środków transportowych.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Kaszowicz

3533
UCHWAŁA Nr X/75/07
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości nowo
wybudowanych budynków.
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. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828
i Nr 251, poz. 1847), po uprzednim zgłoszeniu Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rada Miejska
w Pelplinie uchwala, co następuje:
§1
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich
części wykorzystane przez podatnika do prowadzenia
działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności
developerskiej i w zakresie handlu.
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Zwolnienie dotyczy budynków oddanych do użytku po
wejściu w życie niniejszej Uchwały.
2. Zwolnienie, o którym mowa wyżej dotyczy wyłącznie podmiotów, które wybudowały wyżej wymienione budynki i
nie zalegają z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy
Pelplin.

go działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, której
udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L nr 379
z 28.12.2006)

§2

§8

Zwolnienie, o którym mowa w § 1 obowiązuje w latach
2008-2020.

Niniejsza uchwała nie ma zastosowania do obszarów określonych w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis
(Dz. Urz. WE L nr 379 z 28.12.2006).

§3
1. Podatnik traci za dany rok podatkowy prawo do zwolnienie
w podatku od nieruchomości, jeżeli w roku podatkowym
w którym z niego korzystał wystąpią u niego zaległości
w zapłacie zobowiązań na rzecz Gminy Pelplin.
2. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa
w ust. 1, podatnik zobowiązany będzie uiścić należny
podatek.

§9
Traci moc uchwała Nr XXXV/350/2005 Rady Miejskiej
w Pelplinie z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków.

§4

§ 10

W przypadku korzystania z pomocy, o której mowa
w § 1 podatnik nie może równocześnie korzystać z innych
form pomocy publicznej udzielanej przez Gminę.

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

§5
Przewodniczący Rady
Adam Kaszowicz

1. Zwolnienie przyznawane jest na wniosek podatnika
i obowiązuje od momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości lub w przypadku
złożenia wniosku po tym terminie – od 1 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym wniosek został
złożony.
2. Podatnik występujący o zwolnienie, zobowiązany jest
dołączyć do wniosku informację dotyczącą:
1) powierzchni użytkowej budynku (lub jego części zajętej
na prowadzenie działalności gospodarczej) będącego
przedmiotem zwolnienia,
2) pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę
z różnych źródeł i w różnych formach w okresie
ostatnich 3 lat podatkowych, w tym zaświadczenia o
pomocy de minimis,
3) o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na w/w
zwolnienie przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia ich
wystąpienia.

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. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), po uprzednim
zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co następuje:

§6

§1

Pomoc de minimis udzielana na podstawie niniejszej
uchwały podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, łącznie z pomocą de minimis uzyskaną przez niego
w okresie ostatnich 3 lat podatkowych z różnych źródeł i
w różnych formach, nie może przekroczyć kwoty będącej
równowartością 200 tysięcy euro, a w przypadku podmiotu
gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100 tysięcy euro

Zwalnia się od podatku od nieruchomości obiekty budowlane zajęte przez nowo powstałe podmioty gospodarcze na
prowadzenie działalności gospodarczej o ile przez okres
ostatnich dwóch lat nie była w nich prowadzona działalność
gospodarcza inna niż rolnicza lub leśna.

§7
Zwolnienie w podatku od nieruchomości przewidziane
w niniejszej uchwale w stosunku do podmiotu prowadzące-

3534
UCHWAŁA Nr X/76/07
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla
nowo powołanych podmiotów gospodarczych.

§2
Za nowo powstałe podmioty gospodarcze uważa się te,
które tworzone są przez osoby uprzednio zarejestrowane
jako „bezrobotne” w Powiatowym Urzędzie Pracy lub zatrudniają osoby „bezrobotne” i które nie działały na terenie
gminy i miasta Pelplin w okresie ostatnich trzech lat. Zmiana
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nazwy firmy lub jej reorganizacja nie może być podstawą
do udzielenia zwolnienia.
§3
1. Okres zwolnienia, o którym mowa w § 1 uzależniony jest
od ilości osób „bezrobotnych” zatrudnionych w pełnym
wymiarze czasu pracy i wynosi:
a) 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia od 2 do
5 osób,
b) 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia powyżej
5 osób.
2. Podatnik traci prawo do zwolnienia w przypadku zmiany
poziomu zatrudnienia poniżej kryterium określonego
w ust. 1
3. Zwolnienie przyznawane jest na wniosek podatnika, który
nie zalega z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy
Pelplin. Do wniosku należy dołączyć:
a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub wypis z KRS,
b) kopie umów o pracę z zatrudnionymi osobami,
c) potwierdzenie wcześniejszego statusu osoby bezrobotnej z PUP,
d) informację o pomocy de minimis uzyskanej przez
przedsiębiorcę z różnych źródeł i w różnych formach
w okresie ostatnich 3 lat podatkowych, w tym zaświadczenia o pomocy de minimis,
e) deklaracje rozliczeniowe ZUS potwierdzające stan
zatrudnienia.
4. Podatnik korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest
do przedłożenia dokumentacji potwierdzającej stan
zatrudnienia na koniec roku podatkowego w którym
obowiązywało zwolnienie.
§4
Pomoc de minimis udzielana na podstawie niniejszej
uchwały podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, łącznie z pomocą de minimis uzyskaną przez niego
w okresie ostatnich 3 lat podatkowych z różnych źródeł
i w różnych formach, nie może przekroczyć kwoty będącej
równowartością 200 tysięcy euro, a w przypadku podmiotu
gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100 tysięcy euro.
§5
Zwolnienie w podatku od nieruchomości przewidziane
w niniejszej uchwale w stosunku do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest pomocą de minimis,
której udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L
nr 379 z 28.12.2006 r.).
§6
Niniejsza uchwała nie ma zastosowania do obszarów określonych w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis
(Dz. Urz. WE L nr 379 z 28.12. 2006).

§7
Traci moc uchwała Nr XXV/349/05 Rady Miejskiej
w Pelplinie z dnia 9 grudnia 2005 r.w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości dla nowo powołanych podmiotów
gospodarczych.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Kaszowicz

3535
UCHWAŁA Nr XIV/65/2007
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, będącego
podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta
i Gminy Prabuty na 2008 rok.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, zm. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,
Nr 259, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747) oraz art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)
Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:
§1
Obniża się średnią cenę skupu żyta, będącego podstawą naliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy
Prabuty na 2008 rok do kwoty: 50,00 zł za 1kwintal
§2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życiu po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
Henryk Fedoruk
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3536
UCHWAŁA Nr XIV/66/2007
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/165/2004 Rady
Miejskiej w Prabutach z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)
oraz art. 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, zm. 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
W uchwale Nr XXVII/165/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wprowadza
się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
566,00 zł.
2. § 1 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 15 miejsc
770,00 zł
b) równej lub wyższej niż 15 miejsc do 30 miejsc włącznie
822,00 zł
c) powyżej 30 miejsc
874,00 zł
§2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
Henryk Fedoruk

3537
UCHWAŁA Nr XIV/67/2007
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, 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. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f 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, zm. 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
Wprowadza się na terenie miasta i gminy Prabuty opłatę
od posiadania psów.
§2
Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 30,00 zł rocznie od jednego psa.
§3
1. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pies
został nabyty, a wygasa z końcem miesiąca, w którym
ustały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku
uiszczenia opłaty.
2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania
w terminie do 31 marca każdego roku.
3. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł
w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek
uiszczenia opłaty.
4. W przypadku o którym mowa w pkt 3 opłata płatna jest
w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty.
§4
1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze
inkasa przez inkasenta: Pan Jerzy Malinowski.
2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20%
pobranej i wpłaconej kwoty właściwemu organowi podatkowemu.
§5
Wpłaty opłaty dokonywać można również na rachunek
bankowy Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.
§6
Traci moc uchwała nr XXXVI/241/2001 Rady Miejskiej
w Prabutach z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów przez osoby
fizyczne.
§7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
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ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
Henryk Fedoruk

3538
UCHWAŁA Nr 96/2007
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2008 r. na
obszarze gminy Nowy Staw.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 2006 r. Dz. U.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. Nr 77,
poz. 831) – Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co
następuje:
§1
Ustala się cenę skupu żyta, jako podstawę do obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy Nowy Staw w 2008 r.
w wysokości 50 zł za jeden kwintal.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar Kalinowski

3539
UCHWAŁA Nr 97/2007
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 29 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 (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn.zm.) i art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)1 w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M.P. Nr 47,
poz. 557) – Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co
następuje:

§1
Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości
nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
w następującej wysokości:
1. od budynków mieszkalnych lub ich części powierzchni
użytkowej – 0,58 zł od 1 m2,
2. od pozostałych budynków lub ich części powierzchni
użytkowej w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,37 zł od 1 m2 ,
3. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,19 zł od
1 m2 ,
4. grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,74 zł
od 1 ha.
§2
Stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
określa się w wysokości:
1. od budynków lub ich części oraz od części budynków
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od powierzchni użytkowej – 17,65 zł od
1 m2.
2. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od powierzchni użytkowej
– 8,86 zł od 1 m2.
3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od powierzchni użytkowej – 3,84 zł od
1 m2 .
4. od budowli – 2% ich wartości.
5. od powierzchni gruntów związanych z działalnością
gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m2.
§3
Obniża się o 40% stawkę podatku od nieruchomości wymienionego w § 1 pkt 2 dla emerytów i rencistów w przypadku udokumentowania przez nich sposobu przeznaczenia
nieruchomości z wyłączeniem tych części nieruchomości,
które przeznaczone są na pomieszczenia garażowe.
§4
Traci moc Uchwała Nr 9/2006 Rady Miejskiej w Nowym
Stawie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar Kalinowski
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168
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1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE l 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

3540

§2
Traci moc uchwała Nr 10/2006 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego
Stawu.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

UCHWAŁA Nr 98/2007
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 29 listopada 2007 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar Kalinowski

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)1
– Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co następuje:
§1
1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty pod wysypiskiem odpadów stałych;
2) budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte
na prowadzenie działalności związanej z realizacją
zadań wynikających z ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz. 43 z późn. zm.) ;
3) budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na
prowadzenie działalności kulturalnej w rozumieniu
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej/tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) z wyjątkiem
zajętych na działalność gospodarczą;
4) budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte
na prowadzoną działalność w zakresie kultury fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 19 stycznia 1996 r.
o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Dz 2001 r. Nr 81,
poz. 889 z późn. zm.) z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą;
5) budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U.
Dz 2002 r. Nr 147, poz. 1229) z wyjątkiem zajętych na
działalność gospodarczą;
6) budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa
i porządku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 7,
poz. 58 z późn. zm.) z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą;
7) sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno
– podciśnieniowej wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą, w tym przepompownie i przyłącza.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE l 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

3541
UCHWAŁA Nr 99/2007
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od
posiadania psów oraz poboru opłaty i wysokości wynagrodzenia należnego za pobór.
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 14 pkt 1-3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)1 w związku
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2008 r. (M.P.
Nr 47, poz. 557) – Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala,
co następuje:
§1
Ustala się roczną opłatę od posiadania psów w wysokości
35 zł za każdego psa.
§2
Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do
dnia 31 marca każdego roku na rachunek bankowy Urzędu
Miejskiego w Nowym Stawie.
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§3

§1

Zarządza się w gminie Nowy Staw pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa przez Sołtysów i inkasentów.

Określa się wysokość podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
619,20 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1.033,20 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton
1.238,50 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem
osi jezdnych pneumatycznym lub uznanym za równoważne
o liczbie osi dwie
— od 12 ton do poniżej 13 ton
2.025,10 zł
— od 13 ton do poniżej 14 ton
2.030,60 zł
— od 14 ton do poniżej 15 ton
2.033,70 zł
— od 15 ton
2.039,20 zł
o liczbie osi trzy
— od 12 ton do poniżej 17 ton
2.029,40 zł
— od 17 ton do poniżej 19 ton
2.035,80 zł
— od 19 ton do poniżej 21 ton
2.042,50 zł
— od 21 ton do poniżej 23 ton
2.053,30 zł
— od 23 ton do poniżej 25 ton
2.075,90 zł
— od 25 ton
2.085,60 zł
o liczbie osi cztery i więcej
— od 12 ton do poniżej 25 ton
2.114,90 zł
— od 25 ton do poniżej 27 ton
2.125,70 zł
— od 27 ton do poniżej 29 ton
2.149,40 zł
— od 29 ton do poniżej 31 ton
1.787,00 zł
— od 31 ton 1.787,00 zł
3. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
o liczbie osi dwie
— od 12 ton do poniżej 13 ton
2.033,70 zł
— od 13 ton do poniżej 14 ton
2.037,10 zł
— od 14 ton do poniżej 15 ton
2.042,50 zł
— od 15 ton
2.026,30 zł
o liczbie osi trzy
— od 12 ton do poniżej 17 ton
2.037,10 zł
— od 17 ton do poniżej 19 ton
2.053,00 zł
— od 19 ton do poniżej 21 ton
2.121,30 zł
— od 21 ton do poniżej 23 ton
2.154,80 zł
— od 23 ton do poniżej 25 ton
1.771,20 zł
— od 25 ton
1.771,20 zł
o liczbie osi cztery i więcej
— od 12 ton do poniżej 25 ton
2.137,60 zł
2.165,60 zł
— od 25 ton do poniżej 27 ton
— od 27 ton do poniżej 29 ton
1.858,70 zł
— od 29 ton do poniżej 31 ton
2.583,30 zł
— od 31 ton
2.583,30 zł
4. Od ciągników siodłowych lub balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
728,30 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
869,00 zł
c) od 9 ton, do poniżej 12 ton
972,60 zł
5. 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:
o liczbie osi dwie

§4
Ustala się dla Sołtysów i inkasentów w gminie Nowy
Staw wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od sumy
pobranej opłaty.
§5
Traci moc Uchwała Nr 11/2006 Rady Miejskiej w Nowym
Stawie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz poboru
podatku i wysokości wynagrodzenia należnego za pobór.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar Kalinowski
-------------------------------------------1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE l 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

3542
UCHWAŁA Nr 100/2007
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j.
z 2006 r. Dz. U. Nr121, poz. 844 ze zm.), 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) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych (M.P. Nr 47 poz. 557) Rada Miejska w Nowym
Stawie uchwala, co następuje:
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— od 12 ton do poniżej 18 ton
1.319,40 zł
— od 18 ton do poniżej 25 ton
1.488,10 zł
— od 25 ton do poniżej 31 ton
1.544,20 zł
— od 31 ton
1.921,40 zł
o liczbie osi trzy i więcej
— od 12 ton do 36 ton włącznie
1.996,70 zł
— powyżej 36 ton do poniżej 40 ton
2.041,50 zł
— od 40 ton
2.476,80 zł
6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
o liczbie osi dwie
— od 12 ton do poniżej 18 ton
1.471,80 zł
— od 18 ton do poniżej 25 ton
1.584,20 zł
— od 25 ton do 36 ton włącznie
1.865,20 zł
— powyżej 36 ton
2.094,00 zł
o liczbie osi trzy i więcej
— od 12 ton do 36 ton włącznie
1.936,50 zł
— powyżej 36 ton do poniżej 40 ton
1.936,50 zł
— od 40 ton
2.583,30 zł
7. Od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
1.238,50 zł
8. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton z zawieszeniem osi jezdnych
pneumatycznym lub uznanym za równoważne z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
o liczbie osi jedna
— od 12 ton do poniżej 18 ton
1.173,60 zł
— od 18 ton do poniżej 25 ton
1.201,60 zł
— od 25 ton
1.257,80 zł
o liczbie osi dwie
— od 12 ton do poniżej 28 ton
1.314,10 zł
— od 28 ton do poniżej 33 ton
1.426,20 zł
— od 33 ton do poniżej 38 ton
1.482,60 zł
— od 38 ton
1.808,90 zł
o liczbie osi trzy i więcej
— od 12 ton do poniżej 38 ton
1.579,30 zł
— od 38 ton
1.831,70 zł
9. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
o liczbie osi jedna
— od 12 ton do poniżej 18 ton
1.201,60 zł
— od 18 ton do poniżej 25 ton
1.257,80 zł
— od 25 ton
1.314,10 zł
o liczbie osi dwie
— od 12 ton do poniżej 28 ton
1.285,90 zł
— od 28 ton do poniżej 33 ton
1.538,80 zł
— od 33 ton do poniżej 38 ton
1.566,90 zł
— od 38 ton 1.910,60 zł
o liczbie osi trzy i więcej
— od 12 ton do poniżej 38 ton
1.482,60 zł
— od 38 ton
1.865,20 zł

10. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 30 miejsc
972,60 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.700,90 zł
§2
Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Stawie
Nr 12/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia
stawek podatku od środków transportowych na rok 2007.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego
Stawu.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar Kalinowski
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368
z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; t.j.
Dz. U. Z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.).

3543
UCHWAŁA Nr 102/2007
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek
opłaty targowej na terenie miasta i gminy Nowy Staw
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.) oraz art. 15, ust. 1 i art. 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.) – Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala,
co następuje:
§1
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących
sprzedaży na targowiskach:
1. od osób z bagażem ręcznym od każdego stanowiska
– 10,2. od samochodów osobowych
– 20,-
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3. od samochodów ciężarowych
– 39,4. od kiosków przenośnych
– 17,5. od osób z bagażem ręcznym zajmujących pow. 1 m2
pow.
– 9,§2
Inkasentem opłaty targowej jest osoba fizyczna lub
osoba prawna działająca na podstawie umowy zawartej z
Burmistrzem Nowego Stawu.
§3
Inkasent z tytułu opłaty otrzyma należność w wysokości
10% dochodów uzyskanych z dokonanych wpłat.
§4
Traci moc Uchwała Nr 14/2006 Rady Miejskiej w Nowym
Stawie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i
gminy Nowy Staw.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar Kalinowski

3544
UCHWAŁA Nr XV/136/07
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr II/18/02 w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania
psów i terminu płatności tego podatku.
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.) oraz art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.
– Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
Uchylić uchwałę nr II/18/02 z dnia 25 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów i terminu płatności tego podatku.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Sękielewski
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368
z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; t.j.
Dz. U. Z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.).

3545
UCHWAŁA Nr XVII/385/07
Rady Miasta Gdańska
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz
terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej
na terenie Miasta Gdańsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r.: Dz. U. Nr
142, poz. 1591, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz.
U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153,
poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r.: Dz. U.
Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.:
Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zm. z
2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U Nr 175 poz. 1457,
zm. z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr181, poz.
1337, zm. z 2007 r.: Dz. U Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138,
poz. 974), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r.: Nr 8, poz. 60,
Dz. U Nr 85, poz. 727, Dz. U. Nr 86 poz. 732, Dz. U. Nr 143,
poz. 1199;zm z 2006 r.:Dz. U. Nr 66, poz. 470, Dz. U. Nr
104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635,zm z
2007 r.: Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz. 818), art. 19 pkt 1lit.
b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz.
844,Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, Dz.
U. Nr 245, 1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. Nr 251,
poz. 1847) w związku z rozporządzeniem Nr 3/92 Wojewody
Gdańskiego z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie ustalenia
miejscowości w województwie gdańskim, w których pobiera
się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 9 poz. 43 z późn.
zm) uchwala się, co następuje:
§1
1. Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w mieście Gdańsku w wysokości 1,78 zł.
2. Poboru opłaty dokonuje się bez względu na porę roku.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1 płatna jest od osób wymienionych w § 5 uchwały najpóźniej przed upływem
czwartej doby, licząc od dnia przybycia.
§2
Pobiera się 50% stawki opłaty miejscowej ustalonej
w § 1 od emerytów, rencistów oraz dzieci i młodzieży szkolnej (w tym akademickiej).
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§3
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa,
z zastrzeżeniem postanowień § 5
2. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanej opłaty.
3. Poboru opłaty miejscowej inkasenci dokonują na drukach
stosowanych do przyjmowania wpłat gotówkowych w
jednostkach własnych lub na drukach kwitariuszy przychodowych K-103 pobieranych w Wydziale Finansowym
Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
4. Dowód uiszczenia opłaty miejscowej powinien zawierać
dane umożliwiające: identyfikację egzemplarza pokwitowania, podatnika, podatku, wysokości pobranej kwoty,
okresu którego wpłata dotyczy, datę wpłaty.
5. Inkasent jest obowiązany do wpłacenia do budżetu miasta pełnej kwoty zebranej opłaty miejscowej w terminie do
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
pobrano opłatę.
6. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności
inkasent otrzyma na podstawie złożonego do Urzędu
Miejskiego w Gdańsku rozliczenia pobranej opłaty oraz
wystawionego rachunku lub faktury. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wpływu rachunku
lub faktury.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku
bankowego zleceniodawcy.
§4
1 Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej
poboru, wyznacza się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, osoby
fizyczne wskazane w załączniku Nr 1.
2 Do poboru w drodze inkasa wyznacza się również osoby
prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nie wymienione
w załączniku Nr 1, które świadczą usługi podlegające
obowiązkowi uiszczenia opłaty miejscowej na terenie
miasta Gdańska.
§5
Osoby przebywające w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych poza obiektami, w których
prowadzi się pobór opłat miejscowej w drodze inkasa, pod
tym samym adresem przez okres dłuższy niż trzy doby,
wpłacają opłatę miejscową na rachunek Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przy dokonaniu czynności związanych z
zameldowaniem.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdańska.
§7
1. Traci moc uchwała Nr IV/18/06 z dnia 4 grudnia
2006 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia
stawek opłaty miejscowej w mieście Gdańsk, terminu
płatności i sposobu jej poboru.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XVII/385/07
Rady Miasta Gdańska
z dnia 29 listopada 2007 r.
Wykaz inkasentów opłaty miejscowej:
1. „Abwentur” – Wynajem pokoi Sylwester Wentk Gdańsk,
ul Drwęcka7,
2. Abak Pokoje Gościnne Maciej Macur Gdańsk, ul. Betovena 8
3. Agencja Sztuki Dom Aktora s. c. W. Kusińska Gdańsk,
ul. Straganiarska 55/56,
4. „Agis” Noclegi Maria Stieler Gdańsk, ul. Drwęcka 9,
5. „Alicja –Villa” Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 346,
6. „Alfa” Kurkowska Krystyna Gdańsk, ul. Kmieca 7,
7. „AkaP” s.c. Falkiewicz, Świgoń, Szymańska „Stara
Karczma” Gdańsk, ul. Stary Rynek Oliwski 7,
8. „Ango” Wynajem pokoi Jan Psuj Gdańsk, ul.Dickmana 13,
9. Apartament Wakacyjny Franiszek Szajda Gdańsk,
ul. Beethovena 38/1,
10. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im.
Jęd. Śniadeckiego, Gdańsk, ul. Czyżewskiego 33,
11. Bar Gastronomiczno – Rozrywkowy „Rozi” Gdańsk,
ul. Słupska 28,
12. Biuro Handlowe „Tallar” Teresa i Ryszard Talar „Zajazd
Talar” Gdańsk, ul. Św. Wojciecha 217,
13. „Bursa Gdańska” Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie
51/52,
14. „Bosz” Wynajem pokoi Jerzy Szymański Gdańsk,
ul. Na Zboczu 105,
15. Camping Stogi nr 218 Gdańsk, ul Wydmy 9,
16. Centrum Edukacji Nauczycieli Gdańsk, ul. Hallera 14,
17. Centrum Hotelowo – Konferencyjne „Alma” Gdańsk,
ul. Falowa 4,
18. „Dock-Pol” Sp.zo.o. Restauracja „Goldwasser” Gdańsk,
ul. Długie Pobrzeże 22,
19. Dom Muzyka Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2,
20. Centrum Hotelowo – Konferencyjne B. Zdanowski
K. Podkówka Spółka Jawna Gdańsk, ul. Żwirki i Wigury
5c/3,
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21. Dom Wczasowy „Stogi” Gdańsk, ul. Wydmy 4,
22. Dwór Oliwski” Sp. z o.o. Gdańsk ul. Bytowska 4,
23. Dom Pielgrzyma przy Parafii Miłosierdzia Bożego
Gdańsk, ul. Miśliwska 25,
24. Dom Wczasowy „Lido” Gdańsk, ul. Brznieńska 4,
25. Dworek Pani Walewska Stefan Walewski Gdańsk,
ul. Kartuska 477,
26. „Fala” Wynajem Pokoi Gościnnych Gdańsk, ul. Falowa 3 Zofia i Sławomir Tryb,
27. Fast S.C. Piotr Stępniewski Gdańsk, ul. Matejki 6,
28. Firma Handlowa – Usługowa „Jan” Jan Pyrzanowski
Gdańsk, ul. Wydmy 9,
29. Firma Ogólnobudowlana Willa „Aangela” Józef Grzywacz Gdańsk, ul. Beethovena 12,
30. Gdański, Dom Turystyczny „Długie Ogrody” Gdańsk,
ul. Rzęsna 1,
31. Gdański Dom Nauczyciela Gdańsk, ul. Upahegena
28,
32. Gniecki Kazimierz „Gościniec Gniecki” Gdańsk,
ul. Kartuska 357,
33. Gospodarstwo Pomocnicze Woj. Ośrodka Doradztwa
Rolniczego „Hotelik Lipce” Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha 293,
34. Grand –Tourist s. c. Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 8,
35. „Gryfhotel” Gdańsk, Jana z Kolna 2/26,
36. Handel Usługi Transport Jacek Cegielski, Gdańsk
ul. Turystyczna 6c,
37. Hotel „Bartan” Gdańsk, Turystyczna 9A,
38. Hotel „Hanza” Gdańsk ul. Tokarska 6,
39. Hotel „Holiday Inn” Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 9,
40. Hotel „Lival” Gdańsk, ul. Młodzieży Polskiej 10-12,
41. Hotel „Królewski Puby i Restauracje”Sp.z.o.o. Gdańsk,
ul. Ołowianka 1,
42. Hotel „Mercure Hevelius” Gdańsk, ul Heveliusza 22,
44. Hotel Novotel Marina Gdańsk, ul. Jelitkowska 20,
45. Hotel Novotel Centrum Gdańsk, ul. Pszenna1,
46. Hotel Oliwski Gdańsk, ul. Piastowska 1,
47. Hotel „Podewils” Gdańsk, ul. Szafarnia 2,
48. Hotel „Posejdon” Gdańsk, ul. Kapliczna 30,
49. Hotel „Północny” Pokoje Gościnne Gdańsk, ul. Zakopiańska 40,
50. Hotel „Szydłowski” Gdańsk, ul. Grunwaldzka 114,
51. Hotel „Renusz” Gdańsk, ul. Nadwiślana 56,
52. Hotel Żabianka Gdańsk, ul. Dickmana 14/15,
53. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Żelisławki 2 Pszczółki, Ośrodek
Wypoczynkowy JUNG Gdańsk, ul Tęczowa 45,
54. „Jaszczurówka” Usługi Handlowo – Gastronomiczne
Barbara Jaszczurowska Gdańsk, Podkarpacka 11,
55. „Jaśkowy Dworek’ Gdańsk, ul.Jaśkowa Dolina 57a,
56. Komenda Wojewódzka Policji Gdańsk „Bursa KWP”
Gdańsk, ul.Trakt św. Wojciecha 113,
57. Krystyna Bled Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami „Patio” Gdańsk, Gdańsk, ul. Wąssowskiego
17/1,
58. ,,La Petite” Pensjonat Gdańsk, ul. Na Zboczu 39,
59. ,,Margarita” Pokoje Gościnne Gdańsk, ul. Trakt
św. Wojciecha 338,
60. Maria Macur Pokoje Gościnne „Mac – Tur” Gdańsk,
ul. Beethovena 8,
61. ,,Miks Elektronik” Sp.zo.o. Pokoje Gościnne Rybka
Gdańsk, ul. Kliniczna 1C,
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62. ,,Melisa” Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Turystyczna 90,
63. Morski Oddział Straży Granicznej – Internat Gdańsk,
ul. Oliwska 35,
64. Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy, Gdańsku
ul. Okopowa 1,
65. Noclegi „U Justyny” Teresa Krzyczkowska Gdańsk,
ul. Olszańska 53A,
66. Obiekt Turystyczny „Celnik” Gdańsk, ul. Nadwiślańska 9,
67. Ośrodek Dom Harcerza w Gdańsku Gdańsk
ul. Za Murami 2-10,
68. Ośrodek Wypoczynkowy „Koral” Gdańsk, ul Turystyczna 20,
69. Ośrodek Wypoczynkowy „Neptun” Gdańsk, ul. Tęczowa 12,
70. Ośrodek Wypoczynkowy „Bursztyn” Gdańsk, ul. Falowa
8 Mirosław Knociński,
71. „Pan Tadeusz”– wynajem pokoi Teresa Zdzienicka
– Sędłak Gdańsk, ul. Pana Tadeusz 74,
72. Panek Teresa Willa „Amazonka” Gdańsk, ul. Krzywoustego 13,
73. PHU Mac Maciej Mogilnicki, Gdańsk, ul. Wiosłowa
40,
74. Politechnika Gdańska Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12,
75. Pokoje Gościnne „Angela” Andżelika Grzywacz Gdańsk
ul. Beethovena 12,
76. Pokoje Gościnne „Stemp –Tur” Stemplewski Leszek
Gdańsk, Bacha 45,
77. Pokoje Gościnne „Lu Lu” Hinc Kazimierz Gdańsk,
ul. Drwęcka 5,
78. P.P.H.U. „Roko” Dom Sportowca Gdańsk, ul. Traugutta 29,
79. „Pomorzanin” Sp. z o.o. „Dwór Prawdzica” Gdańsk, ul
Piastowska 198,
80. Portowe Usługi Socjalne „Portus’ Sp. z o.o. Gdańsk,
ul. Wyzwolenia 49 Ośrodek Wypoczynkowy „Portus”
Gdańsk, ul. Wydmy 10,
81. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. Bytom
ul.Katowicka 18 Ośrodek Wypoczynkowy „Relaks”
Gdańsk ul. Barwna 1,
82. Przedsiębiorstwo Wielobranżowy AWBUD Andrzej
Wąsowski Bydgoszcz ul. Mińska 32 Ośrodek Wypoczynkowy Sawa Gdańsk, ul. Nadwiślańska 35a,
83. PUH Dekom Sp. z o.o. Hotel „Dal” Gdańsk, ul. Czarny
Dwór 4,
84. Robotniczy Klub Sportowy „Stoczniowiec” Wynajem
Pokoi Gościnnych HSW „Olivia” Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1,
85. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Długie Ogrody” – „Gościniec” Gdańsk, ul. Rzęsna 1,
86. Sąd Apelacyjny w Gdańsku ul. Długie Ogrody 28,
87. SIG Sp. o.o. „Villa Pascal” Gdańsk, ul. Łamana 5,
88. „Sir Edward” Kwatery – wynajem pokoi Gdańsk,
ul. Korzeniowskiego 22 Tomasz Perzanowski,
89. „Ster” Janusz Szyprowski Gdańsk, Turystyczna 19,
90. Sezonowy Wynajem Domków Kempingowych Pod
Brzozami Gdańsk, ul. Turystyczna 1,
91. Stowarzyszenie Akcjonariuszy i Przewoźników Warszawa Al. Krakowska 110/114, Ośrodek Wypoczynkowy
„Bursztynowu Las” Gdańsk, ul. Stogi 1,
92. Swissmed Centrum Zdrowia SA o/Gdańsk ul. Szafarnia
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10 Pokoje Gościnne „Swissmed” Gdańsk, ul Wileńska 44,
93. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Gdańsk, Grunwaldzka 244,
94. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Adalberta
Gdańsk, ul. Jana Pawła II 50 Hotel Pielęgniarek Gdańsk
ul. Majewskich 22,
95. TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o. Ośrodek wypoczynkowy „Exploris” Warszawa ul. Ciołka 6, Ośrodek
Wypoczynkowy Gdańsk, Żywiecka 2c,
96. Uniwersytet Gdański, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a,
97. Usługi Turystyczno Wczasowe Kamila Zwierzchowska
Łódz, ul. Traktorowa 63/208, Ośrodek Wypoczynkowy
Gdańsk, ul. Wisłowa 5,
98. „Via Steso” – Wynajem pokoi Ewa Wojciechowska
Gdańsk, ul. Nad Jarem 53,
99. „Villa Ada” Wynajem Pokoi Gościnnych Michał Nieroda
Gdańsk, ul. Noakowskiego 6,
100. ,,Villa Akme” Tadeusz Bierniecki Gdańsk, ul. Drwęcka 1,
101. ,,Villa Anna” Niezbecka Bogusława Anna Gdańsk,
ul Rydygiera10,
102. ,,Villa Ewa” Kulczycka Ewa Gdańsk Gdańsk, ul. Batorego 28 B,
103. ,,Villa Lido” Gdańsk, ul Kartuska 20 Piotr Łuczyn
Gdańsk, ul. Rejtana 2c/1,
104. ,,Villa Paul” – Pokoje Gościnne Redmann Adam
Gdańsk, ul. Kielnieńska 166,
105. Villa Sart – Pokoje Gościnne Szumski Artur Gdańsk,
ul.Wąsowicza 2A,
106. ,,Wolne Miasto” Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Kołodziejska 4,
107. „Willa Albatros” Wynajem pokoi gościnnych Stanisław
Malinowski Gdańsk, ul. Leszka Białego 12,
108. „Willa Biała Lilla” Gdańsk, ul. Spichrzowa 16 Henryk
Gawin,
109. „Wentur” Wynajem pokoi gościnnych – Jan Wentk
Gdańsk ul. Drwęcka 7,
110. Willa Isabel Ewa Pietrzykowska Gdańsk, ul. Na Zboczu
67 a,
111. Willa Jolanta Jolanta Sawicka Gdańsk, ul. Narewska
15,
112. „Willa Oliwia” Bartłomiej Wysłocki Gdańsk, ul. Lęborska 10,
113. „Willa Zbyszko” Gdańsk, ul. Władysławowska 1,
114. Willa „Złota Plaża” Gdańsk, ul. Kapliczna 12,
115. Wojewódzki Zespól Szkół Policealnych nr 1 „Nord”
Kompleks Usług Szkoleniowo-Noclegowych Gdańsk,
ul. Hallera 245,
116. Wynajem Pokoi Gościnnych – Restauracja „Orzeł”
Dariusz Stefański Gdańsk, ul. Warszawska 88,
117. Wynajem Pokoi „Moris” Gdańsk Stanisław Raczkowski
Gdańsk, ul. Bursztynowa 10,
118. Zajazd „Otelix” Iwona Bezdziecka – Kosik Gdańsk,
ul. Gościnna 3,
119. „Zajazd pod Olivką” Gdańsk, Jacek Becker Gdańsk,
ul. Kościerska 1A,
120. Zajazd Srebrny Młyn Gdańsk, ul. Słowackiego 78,
121. ZZPR RP w Kościanie, oś. Piastowskie 55/8 Ośrodek
Wypoczynkowy Gdańsk, ul. Turystyczna 22,

122. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Gdańsk, ul. Chmielna 27/33,
123. Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp. z o. o. Sieradz
ul. Mickiewicza 4, Ośrodek Wypoczynkowy Gdańsk,
ul Wisłowa 41/43,
124. Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa ul. Miodowa 14, Dom Wypoczynkowy Rzemieślnik Gdańsk,
ul. Piastowska 206,
125. Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa
RP Warszawa ul. Golędzinowska 10,Ośrodek
Szkoleniowo – Wypoczynkowy Drogowiec Gdańsk,
ul. Turystyczna 1,
126. Żmurko Mieczysław Gdańsk, ul. Cebertowicza
16/11.

3546
UCHWAŁA Nr XVII/386/07
Rady Miasta Gdańska
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Miasta Gdańska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz. 1591, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz.
U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153,
poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r.: Dz. U.
Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.:
Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zm. z
2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457,
zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz.
1337, zm. z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. 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 lokalnych1 (t.j. z 2006
r. Dz. U. Nr 121, poz. 844, zm: Dz. U. Nr 220, poz. 1601,
Dz. U. Nr 225, poz. 1635, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U.
Nr 249, poz. 1828, Dz. U. Nr 251, poz. 1847) uchwala się,
co następuje:
§1
1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości od
następujących przedmiotów opodatkowania:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,71 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł od
1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) garaży – 6,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 19,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
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d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 3,30 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§2
Wysokość stawek podatku od nieruchomości wymienionych § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c w przypadku prowadzenia ośrodków wczasowych sezonowo przez okres trwający mniej niż
6 m-cy wynosi – 11,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
§3
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty zajęte na cmentarze komunalne,
2) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na biblioteki,
3) budynki lub ich części zajęte na cele obronności.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdańska.
§5
1. Traci moc uchwała Nr IV/17/06 Rady Miasta Gdańska
z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta
Gdańska.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

3547
UCHWAŁA Nr XVII/387/07
Rady Miasta Gdańska
z dnia 29 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. z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz. 1591, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz.
U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153,
poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r.: Dz. U.
Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.:
Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zm. z
2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457,
zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz.
1337, zm. z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138,
poz. 974) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121,
poz. 844 zm: Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. Nr 225, poz.
1635, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1828,
Dz. U. Nr 251, poz. 1847) uchwala się, co następuje:
§1
Określa się roczną wysokość stawki podatku od środków
transportowych obowiązujące na terenie gminy Gdańsk:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
a) od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO II, EURO III EURO IV
– 408,00 zł
b) od pozostałych samochodów
– 509,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
a) od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO II, EURO III, EURO IV
– 430,00 zł
b) od pozostałych samochodów
– 542,00 zł
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
a) od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO II, EURO III, EURO IV
– 877,00 zł
b) od pozostałych samochodów
– 1094,00 zł
2. od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
niezależnie od liczby osi, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
– 1782,00 zł
3. od samochodu ciężarowego z innym niż pneumatyczne lub
uznane za równoważne systemem zawieszenia osi jezdnych
o liczbie osi równej dwie lub trzy i dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
– 2529,00 zł.
4. od samochodu ciężarowego z innym niż pneumatyczne
lub uznane za równoważne systemem zawieszenia osi
jezdnych o liczbie osi równej cztery lub więcej i dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
– 2583,30 zł.
5. 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:
a) spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III,
EURO IV,
– 1194,20 zł
b) od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych
– 1492,40 zł
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6. od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne niezależnie od liczby osi,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
a) od 12 do 36 ton włącznie
– 1.522,50 zł,
b) powyżej 36 ton
– 1857,00 zł,
7. od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym
niż pneumatyczne lub uznane za równoważne systemem zawieszenia osi jezdnych niezależnie od liczby osi,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) od 12 do 36 ton włącznie
– 1996,70 zł,
2) powyżej 36 ton
– 2583,30 zł,
8. 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
– 298,00 zł
9. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
1) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne:
a) od 12 do 36 ton włącznie
– 916,40 zł,
b) powyżej 36 ton
– 1.240,00 zł,
2) z pozostałym zawieszeniem:
a) od 12 do 36 ton włącznie
– 1392,00 zł,
b) powyżej 36 ton
– 1832,90 zł,
10. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniejszej niż 30 miejsc:
a) od autobusu spełniającego normy ekologiczne
EURO II, EURO III, EURO IV
– 546,50 zł
b) od pozostałych autobusów
– 682,90 zł
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
a) od autobusu spełniającego normy ekologiczne
EURO II, EURO III, EURO IV
– 1.201,80 zł
b) od pozostałych autobusów
1489,50 zł
§2
Traci moc uchwała Nr IV/22/06 Rady Miasta Gdańska
z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdańska.
§4
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
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UCHWAŁA Nr XVII/388/07
Rady Miasta Gdańska
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie
Miasta Gdańsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz. 1591, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz.
U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153,
poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r.: Dz. U.
Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.:
Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zm. z
2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457,
zm.2006 r.: Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr181, poz. 1337 zm. z
2007 r.: Dz. U Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974) art.
19 pkt1 lit. a, pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121
poz. 844: Dz. U. nr 220,poz. 1601, Dz. U. Nr 225, poz. 1635,
Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, Dz.
U. nr 251,poz. 1847) art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r.: Nr 8,
poz. 60, Dz. U Nr 85, poz. 727, Dz. U. Nr 86 poz. 732,Dz.
U Nr 143, poz. 1199;zm z 2006 r.:Dz. U. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225,poz. 1635,zm
z 2007 r.: Nr 105, poz. 721, Nr 120,poz. 818), uchwala się,
co następuje:
§1
Określa się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży
dokonywanej na targowiskach w następującej wysokości:
1) na terenie przewidzianym na prowadzenie jarmarków,
kiermaszy i imprez handlowych oraz na placach, na
których organizowany jest handel okolicznościowy na
czas określony
5,80 – zł za m2
2) na terenie miasta w miejscach wyznaczonych pod sezonową działalność handlową i gastronomiczną na czas
określony
1,30 – zł za m2
3) w miejscach przewidzianych na prowadzenie giełdy samochodowej, od jednego środka transportowego
6,10 zł
4) na terenie pozostałych miejsc, w których prowadzony jest
handel — w/g stawek określonych w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały, w zależności od formy sprzedaży; przy
czym dzienna opłata nie może przekroczyć 631,94 zł.
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§2
Opłatę targową pobiera się w/g stawek określonych
w § 1 niniejszej uchwały od osób fizycznych i osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości
prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem tych osób i jednostek, które są podatnikami podatku od
nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania
położonymi na targowiskach.
§3
Zwalnia się od opłaty targowej w czasie trwania jarmarków miejsca zajęte na sprzedaż wyrobów własnej działalności plastycznej oraz przedmiotów kolekcjonerskich.

W przypadku jarmarku świątecznego lub handlu okolicznościowego trwającego niepełne 10 dni lub gdy
do zakończenia jarmarku lub handlu zostało niepełne
10 dni, inkasent dokonuje wpłaty do czwartego dnia od
zakończenie jarmarku lub handlu.
6. Inkasent obowiązany jest do wpłacenia całości pobranej
kwoty każdorazowo przed pobraniem kolejnej partii druków opłaty targowej.
7. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności
inkasent otrzyma na podstawie złożonego do Urzędu
Miejskiego w Gdańsku rozliczenia pobranej opłaty oraz
wystawionego rachunku lub faktury. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wpływu rachunku
lub faktury.
§6

§4
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.
§5
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej zobowiązanych do jej
poboru, wyznacza się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby
fizyczne – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości
20% pobranej opłaty.
4. Inkasent wpłaca do budżetu miasta pełną kwotę zebranej opłaty targowej i rozlicza się z pobranych druków,
z zastrzeżeniem ust. 5:
— do dnia 14 każdego miesiąca opłaty pobrane w okresie
od 1-go do 10-go każdego miesiąca,
— do dnia 24 każdego miesiąca opłaty pobrane w okresie
od 11-go do 20-go każdego miesiąca,
— do dnia 04 każdego miesiąca opłaty pobrane w okresie
od 21 do końca poprzedniego miesiąca.
5. Inkasent pobierający opłatę targową okolicznościowo
w okresie jarmarków świątecznych oraz na placach, na
których organizowany jest handel okolicznościowy na
czas określony, wpłaca do budżetu miasta pełną kwotę
pobranych opłat za każde kolejne 10 dni trwania jarmarku
lub handlu, do czwartego dnia następującego po upływie
okresu pełnych 10 dni.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdańska.
§7
1. Traci moc uchwała Nr IV/21/06 Rady Miasta Gdańska z
dnia 4 grudnia 2006 w sprawie określenia zasad ustalania
i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty
targowej na terenie miasta Gdańska.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/388/07
Rady Miasta Gdańska
z dnia 29 listopada 2007 r.
Dzienne stawki opłaty targowej wynoszą:
Formy sprzedaży
1. Od sprzedaży z pojazdu samochodowego,
przyczepy, naczepy, platformy itp.
– od każdego środka transportowego:
a) o ładowności do 2,5 tony
b) o ładowności powyżej 2.5 tony do 4.0 ton
c) o ładowności powyżej 4 ton
2. Od sprzedaży z ziemi, ręki, stoiska, straganu, ławy,
stołu itp.
– od 1 mb zajętej powierzchni:
3. Od sprzedaży łączonej dokonywanej z miejsc
wyszczególnionych w pkt.2 i z samochodu
z towarem – dodatkowo od każdego samochodu:
a) o ładowności do 2,5 tony
b) o ładowności powyżej 2,5 tony do 4,0 ton
c) o ładowności powyżej 4 ton

Stawka opłaty targowej (w zł)

5,40
7,00
8,20

1,85

2,80
3,60
4,20

Objaśnienia:
Przy sprzedaży opisanej w pkt. 3 pobiera się opłatę targową naliczoną w kwocie łącznej przy
zastosowaniu stawek określonych w pkt. 2 i 3.
2
2
Opłata za 1m - oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m powierzchni zajętej na sprzedaż.
Opłata za 1mb – oznacza opłatę za każdy rozpoczęty mb powierzchni zajętej na sprzedaż.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/388/07
Rady Miasta Gdańska
dnia 29 listopada 2007 r.
1. Stowarzyszenie Kupców i Producentów Rynek Elbląska
w Gdańsku, Gdańsk, ul. Zawodników 1A.
2. Zielony Rynek Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Czerwony Dwór.
3. Stowarzyszenie Kupców Targowiska Gdańsk-Wrzeszcz
Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 21D.
4. Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Gdańsk, ul. Beniowskiego 5.
5. Stowarzyszenie Kupców Polanki, Gdańsk, ul. Polanki
1A.
6. Jarosław Malinowski PESEL 67112103739.

3549
UCHWAŁA Nr XVII/156/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
Gniewino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.oku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5,
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.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca
2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2008 r./M. P. z 2007 r. Nr 47,
poz. 557) Rada Gminy Gniewino uchwala, co następuje:
§1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości
w następującej wysokości:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części
— od 1 m2 powierzchni użytkowej
– 0,53 zł
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 18,30 zł
3) od budynków rekreacyjnych lub ich części
— od 1 m2 powierzchni użytkowej
– 6,37 zł
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni
użytkowej
– 8,86 zł
5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 2,00 zł
6) od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
– 4,62 zł
7) od budowli – 2% ich wartości
8) od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
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darczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
– 0,69 zł
b) od gruntów związanych z rekreacją
– 0,35 zł
c) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
– 0,22 zł
9) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, gruntów
zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych
– 3,74 zł
§2
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości – budynki,
budowle i grunty lub ich wydzielone części zajęte w celu
realizacji zadań własnych gminy.
2. .Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze, które pozostały po przekazaniu gospodarstw
rolnych na Skarb Państwa, za wyjątkiem zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki pozostałe lub ich części, zajęte na składy opału związane
z funkcjonowaniem mieszkań.
4. Obniża się o 50% stawkę podatku określoną w § 1
pkt 8c w/w uchwały dla działek siedliskowych, które pozostały po przekazaniu gospodarstw rolnych na Skarb
Państwa.
§3
Traci moc Uchwała Nr II/11/2006 Rady Gminy Gniewino
z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gniewino.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Maria Korkosz

3550
UCHWAŁA Nr XVII/157/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
obowiązującej na terenie Gminy Gniewino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 15 i art. 19 pkt 1 lit.a
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze 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. z 2007 r. Nr 47,
poz. 557) Rada Gminy Gniewino uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się opłatę targową w gminie Gniewino w wysokości 50,00 zł dziennie.
2. Opłata targowa pobierana jest:
a) w drodze inkasa przez wyznaczonych inkasentówsołtysów,
b) w drodze indywidualnej wpłaty dokonanej bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gniewino
w Kaszubskim Banku Spółdzielczym Wejherowo Oddział Gniewino Nr 92 835000044200774520000010
nie później niż w dniu sprzedaży, przed jej rozpoczęciem.
§2
Traci moc Uchwała Nr II/13/2006 Rady Gminy Gniewino
z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wielkości opłat lokalnych
obowiązujących w Gminie Gniewino.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§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.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Maria Korkosz

1 Niniejsza ustawa dokonuje się 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
L368 z.12.1992 r./,
2 /ywyE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe
(Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999/.
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L
368 Z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/we z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkowstwa w Unii Europejskiej-dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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3551
UCHWAŁA Nr XVII/158/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 5 grudnia 2007 r,
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Gniewino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13
i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) Rada
Gminy Gniewino uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się wysokość stawki rocznej opłaty od każdego
psa, którego posiadanie podlega opodatkowaniu w wysokości 50,00 zł rocznie.
2. Zwalnia się z opłaty od posiadania jednego psa mieszkańców gminy, którzy nie korzystają ze zwolnień ustawowych dotyczących niniejszej opłaty.
3. Zwolnienie dotyczy jednego gospodarstwa domowego.
§2
1. Opłatę reguluje się z góry bez wezwania w terminie do
dnia 31 marca każdego roku, a w przypadku nabycia psa
po tym terminie, w ciągu jednego miesiąca od daty jego
nabycia jeżeli poprzedni posiadacz opłaty nie uiścił.
2. Opłatę za psa nabytego po 30 czerwca reguluje się
w połowie wysokości ustalonej w § 1 pkt 1 jeżeli nie
uregulował jej poprzedni właściciel.
§3
Opłata od posiadania psów pobierana jest:
a) w drodze inkasa przez wyznaczonych inkasentów – sołtysów,
b) w drodze indywidualnej wpłaty dokonanej bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gniewino
w Kaszubskim Banku Spółdzielczym Wejherowo Oddział
Gniewino Nr 92 835000044200774520000010.

rania 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,zamieszcz
one w niniejszej ustawie-z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa 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.).

3552
UCHWAŁA Nr XVII/159/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r.oku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.
6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada
Gminy Gniewino uchwala, co następuje:
§1
Obniża się cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Gniewino
w 2008 r., z ogłoszonego poziomu 58,29 zł za 1 kwintal (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
17 października 2007 r.) do poziomu 45 zł za 1 kwintal.
§2
Stawka podatku rolnego dla:
— 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym wynosi
112,50 zł,
— 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej
1 ha wynosi
225,00 zł.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewino.

§4

§4

Traci moc Uchwała Nr II/12/2006 Rady Gminy Gniewino
z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania
psów.

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

§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.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Maria Korkosz
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 L368 Z 17.12.1992 r./,
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.w sprawie pobie-

Przewodnicząca
Rady Gminy
Maria Korkosz

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168

Poz. 3553

— 14514 —

3553
UCHWAŁA Nr XVII/160/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących na terenie
Gminy Gniewino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ar. 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 ze zm.) , art. 10
i 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
ze zm.) oraz 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 Gniewino uchwala,co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy:
1. Od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 650 zł
b) od 5,5 ton do 9 ton włącznie
– 850 zł
c) powyżej 9 ton,a poniżej 12 ton
– 1.050 zł
2. Od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie równej lub wyższej niż 12 ton w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia – według stawek określonych
w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. . Od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów:
a) powyżej 3,5 tony i poniżej 5,5 ton
– 650 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton
– 850 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton
– 1.050 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia – według stawek określonych w załączniku
Nr 2 do niniejszej Uchwały.

5. Od przyczep i naczep o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego
– 700 zł
6. Od przyczep lub naczep o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton – według stawek
określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
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
– 1.570 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
– 1.450 zł
§2
Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki
transportowe przeznaczone do:
a) dowożenia młodzieży szkolnej, pod warunkiem realizowania celu na rzecz jednostek oświatowych,
b) celów pożarowych, pod warunkiem realizowania celu
na rzecz jednostek i organizacji, których statutowym
zadaniem jest ochrona przeciwpożarowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Maria Korkosz
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L
368 Z 17.12.1992 r./
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia17 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- dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej-wydanie specjalne.
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Zał. Nr 1
do Uchwały Nr XVII/160/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 5 grudnia 2007 r.

Stawki podatku od pojazdów określonych
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.

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
3.
Dwie osie:
450
600
650
800
Trzy osie:
550
700
750
900
1.250
1.250
Cztery osie i więcej:
900
950
1.250
1.750
1.750

25
27
29
31

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4.
600
650
800
1.400
650
850
900
1.250
1.700
1.700
950
1.200
1.750
2.460
2.460

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/160/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 5 grudnia 2007 r.
Stawki podatku od pojazdów określonych 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.

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
3.
Dwie osie:
450
500
800
1.550
Trzy osie:
1.450
1.800

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4.
500
700
1.100
2.000
1.850
2.550
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/160/2007
Rady Gminy GniewIno
z dnia 5 grudnia 2007 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych
w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej
niż

Mniej niż

1.

2.

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3.
Jedna oś:
400
450
550
Dwie osie:
450
850
1.050
1.300
Trzy osie i więcej:
900
1.100

3554
UCHWAŁA Nr XV/77/2007
Rady Miasdta Jastarni
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie podatków i opłat lokalnych obowiązujących
na terenie Miasta Jastarni.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 6
i 8, art. 7 ust. 2 i 3, art. 15, art. 17, art. 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.Dz. U.
z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) w związku z art. 6 ustawy
z dnia 20.04.2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw
w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską
członkowstwa w Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 30.04.
2004 r. Nr 96,poz. 959) 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) Rada Miasdta Jastarni uchwala, co
następuje:
§1
1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości nie
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
w następującej wysokości z zastrzeżeniem § 6 ust. 1:
1) od budynków lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej:
a) od budynków mieszkalnych
0,58 zł

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4.
450
550
800
550
1.050
1.450
1.800
1.100
1.450

b) od budynków mieszkalnych lub ich części wyposażonych w ogrzewanie ekologiczne
0,52 zł
2) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2 powierzchni użytkowej:
a) budynki gospodarcze murowane
5,31 zł
b) inne budynki niemurowane, murowane i garaże
6,37 zł
3) od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego:
0,18 zł
4) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
3,74 zł
2. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
innej niż rolnicza i leśna:
1) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
rzemiosła
za 1 m2 pow. użytkowej 14,61 zł
2) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
pokoi gościnnych za 1 m2 pow. użytkowej 13,90 zł
3) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
za 1 m2 pow. użytkowej 19,01 zł
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168

Poz. 3554, 3555

— 14517 —
2

wanym materiałem siewnym za 1 m pow. użytkowej
8,86 zł,
5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych za 1 m2 pow. użytkowej
1,72 zł,
6) za 1 m2 powierzchni gruntów, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,71 zł
7) od budowli lub ich części związanych na prowadzenie
działalności gospodarczej z zastrzeżeniem § 6 ust 2.
2% ich wartości.
§2
1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie
Gminy Jastarnia, za każdy zajmowany m2 powierzchni
handlowej, nie więcej jednak niż
631,94 zł
dziennie w wysokości:
12,50 zł
2. Obniża się o 50% wysokość stawki dziennej opłaty targowej w okresie posezonowym tj. w okresie od 01 stycznia
do 30 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia.
3. Opłatę targową pobierają inkasenci uprawnieni do poboru
tej opłaty, którzy z chwilą pobrania opłaty są zobowiązani
do wydania płacącemu pokwitowania.
§3
1. Ustala się dzienną stawkę za 1 osobę opłaty miejscowej
dla osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę
w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych na terenie Gminy Jastarnia w następującej wysokości z zastrzeżeniem § 6 ust. 3:
1) w okresie od 01 stycznia do 31 maja oraz od 01 września do 31 grudnia:
a) od dzieci i młodzieży uczącej się
0,90 zł
b) od rencistów i emerytów
0,90 zł
c) od pozostałych osób
1,50 zł
2) w okresie od 01 czerwca do 31 sierpnia:
a) od dzieci i młodzieży uczącej się
1,00 zł
b) od rencistów i emerytów
1,00 zł
c) od pozostałych osób
1,70 zł

Urzędu Miasta w Jastarni, fakturę lub rachunek za zakup
i zainstalowanie urządzenia grzewczego, wystawiony na
nazwisko właściciela, współwłaściciela lub użytkownika
nieruchomości.
§6
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości
wykorzystywane wyłącznie na cele służące społeczeństwu i przeznaczone do ochrony bezpieczeństwa ludzi
oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości sieć gazową.
3. Zwalnia się z opłaty miejscowej określonej w § 3 uchwały:
1) osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności, przebywające na zorganizowanych turnusach
rehabilitacyjnych;
2) uczestników zorganizowanych szkoleń i konferencji.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Jastarnia.
§8
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała:
— Nr II/6/2006 Rady Miasta Jastarni z dnia 29 listopada
2006 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych obowiązujących na terenie Miasta Jastarnia.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2008.
Przewodnicząca
Rady Miasta Jastarni
Budzisz Elżbieta

§4
1. Inkasentami opłaty targowej określonej w § 2 niniejszej
uchwały są funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jastarni.
2. Inkasentami opłaty miejscowej są właściciele, posiadacze, użytkownicy, kierownicy (lub upoważnione przez
nich osoby) domów wczasowych, hoteli, pensjonatów,
pokoi gościnnych, kampingów, pól biwakowych, namiotowych lub innych podobnych zakładów w których
przebywają wymienione w § 3 uchwały osoby, oraz
pracownicy Urzędu Miasta w Jastarni – Maria Herrmann,
Ingrid Komowska, Regina Budzisz.
3. Inkasentom opłat przysługuje wynagrodzenie za inkaso
w wysokości:
1) 12% od pobranej opłaty targowej
2) 15% od pobranej opłaty miejscowej
§5
Celem udokumentowania obniżki określonej w § 1 ust
1 pkt 1 lit „b”, z tytułu posiadania ogrzewania ekologicznego, należy przedłożyć w referacie finansowo-budżetowym

3555
UCHWAŁA Nr XV/78/2007
Rady Miasta Jastarni
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie Miasta
Jastarni.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121 poz. 844 ze zm.)w związku z art. 6 ustawy z dnia
20.04.2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw
w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską
członkowstwa w Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 30.04.
2004 r. Nr 96, poz. 959) oraz Obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
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lokalnych w 2008 r. (M.P Nr 47, poz. 557) Rada Miasta
Jastarni uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek rocznych podatku od
środków transportowych, któremu podlegają samochody
ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i
naczepy łącznie z pojazdem silnikowym o masie całkowitej
zespołu pojazdów od 7 ton i autobusy:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5t i poniżej 12t:
a) pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie
670,00 zł
b) pow.5,5 t do 9 t włącznie
1.110,00 zł
c) pow.9 t do mniej niż 12 t
1.330,00 zł
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 t:
z 2 osiami
a) od 12 t do mniej niż 13 t
1.400,00 zł
b) od 13t do mniej niż 14 t
1.400,00 zł
c) od 14t do mniej niż 15 t
1.400,00 zł
d) równej 15 t
1.400,00 zł
z 3 osiami
a) od 12 t do mniej niż 17 t
1.250,00 zł
b) od 17 t do mniej niż 19 t
1.250,00 zł
c) od 19 t do mniej niż 21 t
1.400,00 zł
d) od 21 t do mniej niż 23 t
1.400,00 zł
e) od 23 t do mniej niż 25 t
1.950,00 zł
f) równej 25 t
1.950,00 zł
z 4 osiami i więcej
a) od 12 t do mniej niż 25 t
1.050,00 zł
b) od 25 t do mniej niż 27 t
1.850,00 zł
c) od 27 t do mniej niż 29 t
2.150,00 zł
d) od 29 t do mniej niż 31 t
2.580,00 zł
e) równej 31 t
2.580,00 zł
3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
od 3,5 t i poniżej 12 ton
1.579,00 zł
4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12t:
a) 12 ton do 36 ton włącznie
1.996,00 zł
b) powyżej 36 ton
2.580,00 zł
5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą,
z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
od 7 t do mniej niż 12 t
1350,00 zł
6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą, równą lub wyższą niż
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
z 1 osią:
a) od 12 t do 25 t i równej 25 t
800,00 zł
z 2 osiami:
a) od 12 t do mniej niż 28 t
650,00 zł
b) od 28 t do mniej niż 33 t
850,00 zł
c) od 33 t do mniej niż 38 t
1.579,00 zł

d) równej 38 t
1.650,00 zł
z 3 osiami:
a) od 12 t do 36 t włącznie
1.050,00 zł
b) pow. 36 t do mniej niż 38 t
1.250,00 zł
c) równej 38 t
1.250,00 zł
7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
— mniejszej niż 30 miejsc
1.550,00 zł
1.950,00 zł
— równej lub wyższej niż 30 miejsc
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Jastarni.
§3
Traci moc uchwała:
— Nr II/8/2006 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29 listopada
2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta
Jastarnia.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2008.
Przewodnicząca
Rady Miasta Jastarnia
Elżbieta Budzisz

3556
UCHWAŁA Nr XV/79/2007
Rady Miasta Jastarni
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. DZ. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 18a i art. 19 pkt 1, lit f ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miasta Jastarni
uchwala, co następuje:
§1
Uchwałą niniejszą Rada Miasta Jastarnia:
1. wprowadza na terenie Miasta Jastarnia opłatę od posiadania psów,
2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów,
3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności
opłaty od posiadania psów.
§2
Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się
w wysokości 49,00 zł od jednego psa posiadanego przez
osobę fizyczną.
§3
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do
dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie
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14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku
powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty
w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek
jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego
obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały
okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§4
Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie
Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta.
§5
Z dniem 31 grudnia traci moc Uchwała Nr II/6/2006 Rady
Miasta Jastarnia z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych obowiązujących na terenie Miasta
Jastarnia.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Jastarni.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicząca
Rady Miasta Jastarnia
Elżbieta Budzisz

3557
UCHWAŁA Nr XV/80/2007
Rady Miasta Jastarni
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia wzoru informacji, wzoru deklaracji
dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości dla
osób fizycznych i dla osób prawnych, wzoru informacji,
wzoru deklaracji dla potrzeb wymiaru podatku leśnego
dla osób fizycznych i dla osób prawnych, oraz wzoru
informacji, wzoru deklaracji dla potrzeb wymiaru podatku rolnego dla osób fizycznych i dla osób prawnych
obowiązujących na terenie Miasta Jastarni.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6 ustawy
z dnia 20.04.2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw
w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską
członkowstwa w Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 30.04.
2004 r. Nr 96, poz. 959) oraz art. 6 ust. 6, ust. 9 pkt 1,
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121
poz. 844 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2,5, pkt 1 i ust. 9 ustawy
z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz. U.
z 2002 r., Nr 200, poz. 1682 ze zm.), oraz art. 6a ust. 5, ust. 8,
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 Miasta
Jastarni uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, stanowiący załącznik
nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób prawnych stanowiący załącznik nr 2
do uchwały.
3. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku leśnego dla
osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
4. Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny dla osób
prawnych, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
5. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku rolnego dla
osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.
6. Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny dla osób
prawnych, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Jastarni.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2008.
Przewodnicząca
Rady Miasta Jastarnia
Elżbieta Budzisz
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/80/07 Rady Miasta
Jastarni z dnia 05.12.2007r.

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

IN – 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

na
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 121 poz . 844 ze 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.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub
zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Miasta Jastarnia

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Miasta Jastarnia
Adres ............................................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel
 2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)  8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca)
5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla
każdej nieruchomości )

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL )
9. Numer PESEL/REGON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. informacja składana po raz pierwszy

 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 20.
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych
3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego

............................................................................ m2
21.
............................................................................ ha
22.
............................................................................ m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

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

23.
............................................................................ m2
................................................................................................ m2
................................................................................................ m2
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1a od budynków mieszkalnych lub ich części wyposażonych w ogrzewanie 24.
ekologiczne
……………………………………………………………… m2
w tym:
……………………………………………………………… m2
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
……………………………………………………………… m2
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice,
sutereny i poddasza użytkowe.
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
25.
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej ogółem
.............................................................................. m2
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
................................................................................................. m2
powierzchni)
................................................................................................. m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie rzemiosła

26.
………………………………………………… m2

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

……………………………………………………………… m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie pokoi gościnnych
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)

5.

……………………………………………………………… m2

27.
………………………………………………… m2
……………………………………………………………… m2
……………………………………………………………… m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)

28.
............................................................................. m2
................................................................................................ m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

6. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

29.
............................................................................ m2
................................................................................................ m2
................................................................................................ m2

7. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
budynki gospodarcze murowane:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
inne budynki nie murowane, murowane i garaże
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

30.
............................................................................ m2
............................................................................ m2
............................................................................ m2
............................................................................ m2
............................................................................ m26

D.3 BUDOWLE

1. budowle
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

31.
.........................................................................,.......

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
32. Imię
34. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
36. Uwagi organu podatkowego

33. Nazwisko
35. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego
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DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

na

2008

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz.. 844 ze zm. )
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających 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 nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących
wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Miasta Jastarnia

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Burmistrz Miasta Jastarnia
Adres ............................................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna  4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)  8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca,
najemca)
6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla
każdej nieruchomości )

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów
( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**
9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru
PESEL ) **
10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. deklaracja na dany rok
 2. korekta deklaracji rocznej
 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku
 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
Wyszczególnienie

Podstawa
opodatkowania

Stawka podatku
wynikająca z
Uchwały Rady
Miasta Jastarnia.
(ogłoszona w Dz.
Urzędowym
Woj.Pomorskiego w
roku
poprzedzającym
dany rok
podatkowy)
w zł,gr

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 21.
22.
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
................... m2
25.
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
24.
lub elektrowni wodnych
.................... ha
3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 27.
28.
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
................... m2
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
31.
1. mieszkalnych – ogółem
30.
w tym:
..................... m2
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

0,71

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

3,74

.................,.......
29.

0,18

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

0,58

32.
.................,.......

……………….. m2

………………,……

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

………………,……
34 .

33

groszy)

23.

……………….. m2

1a. od budynków mieszkalnych lub ich części
wyposażonych w ogrzewanie ekologiczne – ogółem

Kwota podatku
w zł, gr
(należy zaokrąglić do
pełnych dziesiątek

2

……………….. m

35.
0,52

2

………………,……
........................,........

........................... m

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

........................... m2
........................,........
* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice,
sutereny i poddasza użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
rzemiosła - ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
pokoi gościnnych - ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

36.

37.

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

38.
19,01

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

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

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

40.
39.
……………. m2

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

14,61

……………….. m2

41.
……………,……

………………,……

……………….. m2

43.
42.
……………. m2

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

………………,……

13,90

44.
……………,……

……………….. m2

………………,……

……………….. m2

………………,……
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5. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
ogółem,
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

6. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ogółem,

46.

45.
..................... m2

8,86

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

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

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

1,72

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

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

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

52.

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

53.

5,31

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

6,37

2

........................... m

54.
.................,.......

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

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

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

D.3 BUDOWLE
1. budowle

50.
.................,.......

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

7. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 51.
przez organizacje pożytku publicznego
w tym:
budynki gospodarcze murowane:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
inne budynki niemurowane, murowane i garaże
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

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

48.
49.
......................m2

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

47.

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

55.
2%

56.
.................,.......

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku*
Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić

57.
.................,.......

do pełnych złotych)

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
58. Imię
60. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

59. Nazwisko
61. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
62. Uwagi organu podatkowego

63. Identyfikator przyjmującego formularz

64. Data i podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie:
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, ze
zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego
informację

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/80/07 Rady Miasta
Jastarnia z dnia 05.12.07 r.

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

IL-1

Poz. 3557
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INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
2. Rok

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.. U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,
użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego
lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Miasta Jastarnia

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Miasta Jastarnia
Adres ........................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca)  8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)
5. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór
dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL )

9. Numer PESEL/REGON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Nr domu/Nr lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok

 2. korekta złożonej uprzednio informacji

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168

Poz. 3557
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH
Powierzchnia w hektarach fizycznych
(Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)
Wyszczególnienie
1

2

1. Lasy ochronne

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych
3. Lasy pozostałe (nie wymienione
w w. 1 i 2)
4. Razem (w. 1–3)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
20. Imię
22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

21. Nazwisko
23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26.Data i podpis przyjmującego formularz

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/80/07 Rady Miasta Jastarni
z dnia 05.12.07 r.

................................................................
DL-1

Poz. 3557

— 14527 —

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
2. Rok

na
Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.. U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej
będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów
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 z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej..
Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Miasta Jastarnia

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
B.

3. Burmistrz Miasta Jastarnia
Adres ........................................................................................................
DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną
** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna  4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę)

 1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty
 5. współużytkownik wieczysty  6. posiadacz zależny (np. dzierżawca)  7. współposiadasz zależny (np. dzierżawca)

6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór
dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**
9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano
numeru PESEL) **
10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu/Nr lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

 1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168

Poz. 3557
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)
D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH
Stawka
Podatek w zł, gr
Powierzchnia w
podatku
- należy
Wyszczególnienie
hektarach
(0,220 m3
zaokrąglić do
fizycznych
drewna x cena pełnych złotych
(rubr. 2 x rubr.3)
drewna)
W zł, gr
1

2

3

4

1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych
3. Lasy pozostałe (nie wymienione
w w. 1 i 2)
4. Razem (w. 1–3)
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
21. Imię
23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

22. Nazwisko
24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
25. Uwagi organu podatkowego

26. Identyfikator przyjmującego formularz

27. Data i podpis przyjmującego formularz

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/80/07 Rady Miasta
Jastarni z dnia 05.12.07 r.

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

IR – 1

Poz. 3557
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INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami
wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub
zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Miasta Jastarnia

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Miasta Jastarnia
Adres ............................................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel  2. współwłaściciel
 3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca)  8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)
5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej
nieruchomości)

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)

9. Numer PESEL/REGON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok

 2. korekta uprzednio złożonej informacji

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
Klasy użytków wynikające z
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
ewidencji gruntów i
budynków
Grunty orne

I
II
IIIa
Iii

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kw.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168

IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
I
II
IIIa
Iii
IVa
IVb
V
VI
VIz
Użytki zielone

I
II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne zabudowane

I
II
IIIa
III
Iii
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz
Grunty pod stawami
a) zarybione łososiem, trocią,
głowacicą, palią i pstrągiem
b) zarybione innymi gatunkami ryb
niż w poz. a)
c) grunty pod stawami
niezarybionymi

Rowy
Grunty zadrzewione i zakrzaczone
położone na UR

I
II
IIIa
III
Iii
IVa

— 14530 —
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Województwa Pomorskiego Nr 168
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IV
V
VI
VIz
Razem

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
20. Imię
22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

21. Nazwisko
23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26. Data i podpis przyjmującego formularz

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/80/07 Rady Miasta
Jastarnia z dnia 05.12.07 r.

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

DR – 1

Poz. 3557

— 14532 —

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających 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, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze
spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Miasta Jastarnia

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Burmistrz Miasta Jastarnia
Adres ............................................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna  4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel  2. współwłaściciel
 3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca)  8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)
6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej
nieruchomości

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**
9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki ,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru
PESEL)**
10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kw

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168

Klasy
użytków
wynikające z
ewidencji
gruntów i
budynków

Grunty orne

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Użytki zielone

I
II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne
zabudowane

I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz

Ogółem

Poz. 3557
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Nie podlegające
przeliczeniu na ha
przeliczeniowe

Podlegające
przeliczeniu na
hektary
przeliczeniowe

Liczba
hektarów
przeliczeniowych

Stawka z
1 ha
(przeliczeniowego lub
fizycznego)
w zł,gr

Wymiar
podatku
rolnego w
zł,gr

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168

— 14534 —

Grunty pod
stawami
a) zarybione
łososiem, trocią,
głowacicą, palią
i pstrągiem
b) zarybione
innymi
gatunkami ryb
niż w poz. a)
c) grunty pod
stawami
niezarybionymi

Rowy
Grunty
zadrzewione i
zakrzaczone
położone na UR

I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI
VIz
Razem
( bez
zwolnień)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów
2. inwestycyjne
3. górskie
4. inne
Razem
G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku
Różnica kwot z D–F (należy

zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy )

Poz. 3557

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168

Poz. 3557, 3558, 3559
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H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
21. Imię
23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

22. Nazwisko
24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
23. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26.Data i podpis przyjmującego formularz

3558

§2

UCHWAŁA Nr XII/91/2007
Rady Gminy Lipusz
z dnia 5 grudnia 2007 r.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie na terenie gminy w roku
podatkowym 2008.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych dla ciągników siodłowych
i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dwóch
osiach nie mniejszej niż 36 ton oraz dla ciągników
siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu
pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
o trzech osiach nie mniejszej niż 12 ton a mniej niż
40 ton w Gminie Lipusz na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/jedn. tekst w Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.) i na podstawie
art. 10 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 wraz z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych w 2008 r. (M.P. Nr 47, poz. 557) i obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (M.P. Nr 76, poz. 813) Rada Gminy Lipusz
uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
— od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o DMC zespołu pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dwóch osiach nie mniejszej niż
36 ton stawka podatku wynosi
1 996,00 zł.
— ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC
zespołu pojazdów z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o trzech osiach nie mniejszej niż 12 ton
a mniej niż 40 ton stawka podatku wynosi
1 996,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Wawer
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UCHWAŁA Nr XIII/127/2007
Rady Gminy Tczew
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania
psów, terminu płatności i sposobu poboru opłaty na
terenie gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974) 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 249,poz. 1828) po uzyskaniu opinii
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rada Gminy
Tczew uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów na terenie
gminy Tczew w wysokości 30,00 złotych rocznie od jednego
psa.
§2
Opłata od posiadania psów jest płatna z góry bez wezwania do dnia 15 marca 2008 r. lub w ciągu jednego miesiąca od nabycia psa, jeżeli opłaty nie zapłacił poprzedni
właściciel.
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§3
1. Obliczenie i pobór opłaty od posiadania psów prowadzą
sołtysi z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podatnicy mogą bezpośrednio wpłacać opłatę na konto
Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu Gminy.
§4
Traci moc Uchwała Rady Gminy Tczew Nr II/10/2006
z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu
poboru podatku na terenie gminy Tczew.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Jonaczyl

3560
UCHWAŁA Nr VIII/132/07
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości i pomocy de minimis na 2008 rok.
Na podstawie art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. w Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), 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), Rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE do pomocy
w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z dnia
28 grudnia 2006) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy
Przodkowo uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości
na terenie gminy
1) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,67 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajęte 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 0,21 zł od
1 m2 powierzchni,
d) letniskowych 0,35 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:

a) od budynków mieszkalnych 0,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) od budynków mieszkalnych 0,42 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej dla właścicieli nieruchomości emerytów
i rencistów,
c) 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:
— na terenie wsi Kawle Dolne, Kczewo, Młynek,
Przodkowo – 17,02 zł,
— na pozostałym terenie – 14,71 zł,
d) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,86 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
e) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych 1,97 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
f) od budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej:
— pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 3,29 zł,
— letniskowych – 6,37 zł
3) od budowli 2% ich wartości.
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich
części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
na dwa lata od dnia powstania obowiązku podatkowego
w przypadku:
1) gdy po raz pierwszy zostaje rozpoczęta działalność
gospodarcza na terenie Gminy Przodkowo.
2) gdy działalność gospodarcza jest prowadzona bez
względu na datę jej rozpoczęcia i zostaną wybudowane nowe budynki lub zostanie dokonana rozbudowa
już istniejących w związku z tą działalnością.
§3
1. Zwolnienie udzielona na podstawie uchwały określone
w § 2 stanowi pomoc de minimis.
2. Pomoc de minimis może być udzielana przedsiębiorcom,
dla których wartość planowanej pomocy de minimis na
podstawie niniejszej uchwały łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę
w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie 3 lat
budżetowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto.
§4
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości wykorzystywane na potrzeby:
a) ochrony zdrowia,
b) ośrodków pomocy społecznej,
c) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
d) ochrony przeciwpożarowej,
e) gospodarki wodno-ściekowej,
f) kultury, harcerstwa,
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g) działalności gospodarczej prowadzonej w szkołach
innej niż działalność oświatowa,
h) kultury fizycznej,
2) grunty pod drogami nie stanowiące dróg publicznych.
§5
Traci moc:
Uchwała Rady Gminy Przodkowo Nr II/5/06 z dnia
6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości, od posiadania psów, opłaty
administracyjnej i pomocy de minimis na 2007 rok.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady
Franciszek Rzeszewicz

UCHWAŁA Nr VIII/133/07
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych w Gminie Przodkowo
w 2008 r.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. w Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Obwieszczenie 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
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r.
(Monitor Polski Nr 47, poz. 557) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
wyprodukowane
przed 1990 rokiem

wyprodukowane
od 1990 roku

509,00

502,00

514,00

504,00

725,00

708,00

powyżej 3,5 tony do 5,5 ton
włącznie
powyżej 5,5 ton do 9 ton
włącznie
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12
ton
LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA W TONACH

RODZAJ ZAWIESZENIA

zawieszenie
inny system
pneumatyczne
zawieszenia
lub równoważne
DWIE OSIE
12
13
836,00
838,00
13
14
838,00
839,00
14
15
840,00
842,00
15 i powyżej
842,00
1.355,00
LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA
RODZAJ ZAWIESZENIA
CAŁKOWITA W TONACH
zawieszenie
inny system
pneumatyczne
nie mniej niż
mniej niż
zawieszenia
lub równoważne
TRZY OSIE
12
17
1.226,00
1.231,00
17
19
1.231,00
1.237,00
19
21
1.611,00
1.613,00
21
23
1.613,00
1.615,00
23
25
1.615,00
1.706,00
25 i powyżej
1.615,00
1.706,00
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12
25
1.605,00
1.609,00
25
27
1.609,00
1.611,00
27
29
1.611,00
1.790,00
29
31
1.790,00
2.583,00
31 i powyżej
1.790,00
2.583,00
nie mniej niż

mniej niż
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3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
wyprodukowane
przed 1990 rokiem

wyprodukowane
od 1990 roku

1.449,00

1.395,00

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12
ton
LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA W TONACH
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31 ton i powyżej

18
25
31

12
40 ton i powyżej

40

RODZAJ ZAWIESZENIA

zawieszenie
pneumatyczne
lub równoważne
DWIE OSIE
1.593,00
1.594,00
1.595,00
1.597,00
TRZY OSIE
1.594,00
1.863,00

inny system
zawieszenia

1.594,00
1.595,00
1.597,00
1.996,00
1.865,00
2.583,00

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą
wyprodukowane
przed 1990 rokiem

wyprodukowane
od 1990 roku

390,00

357,00

Od 7 ton i poniżej 12 ton

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA W TONACH
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25 ton i powyżej

18
25

12
28
33
38 ton i powyżej

28
33
38

12
38 ton i powyżej

38

RODZAJ ZAWIESZENIA

zawieszenie
pneumatyczne
lub równoważne
JEDNA OŚ
350,00
355,00
357,00
DWIE OSIE
357,00
664,00
921,00
1.245,00
TRZY OSIE
732,00
1.021,00

inny system
zawieszenia
352,00
357,00
609,00
359,00
921,00
1.399,00
1.840,00
1.021,00
1.385,00

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia

mniej niż 30 miejsc
równej lub wyższej niż 30
miejsc

wyprodukowane
przed 1990 rokiem

wyprodukowane
od 1990 roku

632,00

624,00

1.384,00

1.379,00
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§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwała Nr II/06/06 Rady Gminy Przodkowo
z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych w Gminie
Przodkowie w 2007 r.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady
Franciszek Rzeszewicz

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady
Franciszek Rzeszewicz

3562
UCHWAŁA Nr VIII/134/07
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku
rolnego na 2008 rok.

3563
UCHWAŁA Nr VIII/135/07
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/243/05 Rady Gminy
Przodkowo z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. w Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2
pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co następuje:
§1

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. w Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co następuje:

Załącznik nr 2, o którym mowa w uchwale nr XXIV/243/05
Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości otrzymuje treść jak
w załączniku do niniejszej uchwały.

§1

§2

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2007 r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października
2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (Monitor Polski Nr 77,
poz. 831) obniża się z kwoty 58,29 zł za 1dt do kwoty 35 zł
za 1dt dla celów obliczania podatku rolnego na 2008 rok.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady
Franciszek Rzeszewicz
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Przodkowo
nr VIII/135/07 z 05.12.2007 r.

DN-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Rok

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, pozycja. 844 z późń. zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami
nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, uzytkownikami 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 nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową
Do15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnieniea okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku
podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

Termin składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Przodkowo;

83-304 Przodkowo

ul. Kartuska 21

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć własciwy kwadrat)
Deklaracja roczna

Korekta deklaracji rocznej

C. DANE PODATNIKA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C1. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Osoba składająca deklarację(zaznaczyć własciwy kwadrat)
właściciel, użytkownik lub posiadacz

Współwłaściciel, współużytkownik, współposiadacz

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej

4. Nazwa pełna / Nazwisko

5.Nazwa skrócona/ pierwsze imię, drugie imię

7. Numer NIP

6. Numer PESEL

8. Numer REGON

9. Numer PKD

C.3. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Nr domu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

16. Nr lokalu

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
21. Data nabycia

20. Identyfikator działki

22. Numer działki

24. Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów

23. Adres nieruchomości

25. Nazwa sądu prowadzącego księgę wieczystą/ zbiór dokumentów
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Kwota Podatku

Stawka podatku

Podstawa opodatkowania w
m2 (ha) z dokładnością
do 1m2

zł

zł

gr

gr

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

26.

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

29.

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

32.

m

27.

28.

30.

31.

33.

34.

2

2

ha

m2

E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

1. Budynki mieszkalne - ogółem

Stawka podatku

Podstawa opodatkowania
w m2

G.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW

zł

35.

Kwota podatku
gr

36.

zł

gr

37.

m2

w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

38.

- powyżej 2,20 m

41.

39.

40.

42.

43.

m2

m2
2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz części budynków mieszkalnych zajete na
prowadzenie działalności gospodarczej

w tym
kondygnacji
o wysokości:

44,

45.

46.

48.

49.

51.

52.

54.

55.

57.

58.

60.

61.

63.

64.

66.

67.

69.

70.

m2

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

47.

- powyżej 2,20 m

50.

m2

m2
3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - ogółem
- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
w tym
kondygnacji
o wysokości:

- powyżej 2,20 m

53.

m2
56.

m2
59.

m2
4. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
- ogółem

w tym
kondygnacji
o wysokości:

62.

m2

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

65.

- powyżej 2,20 m

68.

m2

m2
5. Pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - ogółem

w tym
kondygnacji
o wysokości:

71.

72.

73.

75.

76.

78.

79.

m2

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

74.

- powyżej 2,20 m

77.

m2

m2

E.3.
BUDOWLI
LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
G.1. WARTOŚC
POWIERZCHNIA
GRUNTÓW
GOSPODARCZEJ
Stawka podatku

Podstawa opodatkowania
w zł
Budowle

80.

Kwota podatku

%
81.

zł

gr

82.
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F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota Podatku (po zaokrągleniu do pełnych zł)

83.

Podatek wpłacać na numer konta:
BS Sztum O/Przodkowo 08830900000077007520000020

zł

G. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ
Rodzaj zwolnienia

Podstawa prawna zastosowanego zwolnienia

Powierzchnia

1

2

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
84. Imię

85. Nazwisko

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

87. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
88. Uwagi organu podatkowego

89. Data przyjęcia

90. Podpis przyjmującego

W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 Nr 110, pozycja. 968, z póżn. zm.)
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3564

§1

UCHWAŁA Nr VIII/136/07
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 5 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 2, o którym mowa w uchwale Nr XXIV/244/05
Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru
i poboru podatku rolnego otrzymuje treść jak w załączniku
do niniejszej uchwały.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/244/05 Rady Gminy
Przodkowo z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru
i poboru podatku rolnego.
Na podstawie art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. w Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co następuje:

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady
Franciszek Rzeszewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Przodkowo
nr VIII/136/07 z 05.12.2007 r.

DR-1
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
Rok

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).

Składający:

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 osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi,
w tym spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania:

Do15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnieniea okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku
podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Przodkowo;

83-304 Przodkowo

ul. Kartuska 21

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć własciwy kwadrat)
Deklaracja roczna

Korekta deklaracji rocznej

C. DANE PODATNIKA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C1. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Osoba składająca deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat).
właściciel, użytkownik lub posiadacz

Współwłaściciel, współużytkownik, współposiadacz

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej

4. Nazwa pełna / Nazwisko

5.Nazwa skrócona/ pierwsze imię, drugie imię

7. Numer NIP

6. Numer PESEL

8. Numer REGON

9. Numer PKD
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C.3. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
16. Kraj

17. Województwo

18. Powiat

19. Gmina

20. Ulica

21. Nr domu

22. Miejscowość

23. Kod pocztowy

24. Poczta

21. Nr lokalu

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
25. Data nabycia

24. Identyfikator działki

26. Numer działki

28. Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów

27. Adres nieruchomości

29. Nazwa sądu prowadzącego księgę wieczystą/ zbiór dokumentów
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E. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE
E.1. GRUNTY ORNE
Powierzchnia w ha ogółem

Klasa
I
II
IIIa
IIIb
IV a
IV b
V
VI

Powierzchnia w ha padlegacjąca przeliczeniu
na ha przeliczeniowe do naliczeń podatku

Powierzchnia w ha przeliczeniowych

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

E.2. ŁĄKI I PASTWISKA
Powierzchnia w ha ogółem

Klasa
I
II
III
IV
V
VI

Powierzchnia w ha podlegacjąca przeliczeniu
na ha przeliczeniowe do naliczeń podatku

Powierzchnia w ha przeliczeniowych

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

E.3. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - grunty orne
Powierzchnia w ha ogółem

Klasa

Powierzchnia w ha padlegacjąca przeliczeniu
na ha przeliczeniowe do naliczeń podatku
73.

75.

76.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

74.

I
II
IIIa
IIIb
IV a
IV b
V
VI

Powierzchnia w ha przeliczeniowych

72.

157. Powierzchnia w ha ha przeliczeniowych

77.

E.4. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - łąki i pastwiska
Powierzchnia w ha ogółem

Klasa
I
II
III
IV
V
VI

Powierzchnia w ha padlegacjąca przeliczeniu
na ha przeliczeniowe do naliczeń podatku

Powierzchnia w ha przeliczeniowych

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.
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E.5. SADY
Powierzchnia w ha ogółem

Klasa
I
II
III a
III b
IV a
IV b
V
VI

Powierzchnia w ha padlegacjąca przeliczeniu
na ha przeliczeniowe do naliczeń podatku

Powierzchnia w ha przeliczeniowych

114.

115.

116.

117.

118.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

E.6. GRUNTY ZADRZEWIONE i ZAKRZEWIONE
Powierzchnia w ha ogółem

Klasa

Powierzchnia w ha padlegacjąca przeliczeniu
na ha przeliczeniowe do naliczeń podatku
138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

I
II
IIIa
IIIb
IV a
IV b
V
VI

Powierzchnia w ha przeliczeniowych

137.

E7. GRUNTY POD STAWAMI
Zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

Zarybionymi Innymi gatunkami ryb
162. Powierzchnia w ha

161. Powierzchnia w ha

164. Powierzchnia w ha przeliczeniowych

165. Powierzchnia ha przeliczeniowych

Niezarybione
163. Powierzchnia w ha

166. Powierzchnia w ha przeliczeniowych

E8. ROWY
167. Powierzchnia w ha

F. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTO ROLNE
168. Powierzchnia w ha

G. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ I ULG PODATKOWYCH
Rodzaj zwolnienia, ulgi

Powierzchnia gruntu

Podstawa prawna zastosowanego zwolnienia, ulgi

1

2

3
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H. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH
Łącznie powierzchnia w ha przeliczeniowych

169.

Stawka podatku z ha przeliczeniowego

170.
zł

Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych zł)

Podatek wpłacać na numer konta:
BS Sztum O/Przodkowo 08830900000077007520000020

gr

171.
zł

I. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
172. Powierzchnia w ha

174. Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych zł)

173.Stawka podatku
zł

gr

zł

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

176. Nazwisko

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

178. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
179. Uwagi organu podatkowego

180 Data przyjęcia

181. Podpis przyjmującego

W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 Nr 110, pozycja. 968, z póżn. zm.)
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3565

§1

UCHWAŁA Nr VIII/137/07
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 5 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 2, o którym mowa w uchwale nr XXIV/245/05
Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru
i poboru podatku leśnego otrzymuje treść jak w załączniku
do niniejszej uchwały.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/245/05 Rady Gminy
Przodkowo z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru
i poboru podatku leśnego.
Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682
z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Przodkowo
uchwala, co następuje:

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady
Franciszek Rzeszewicz
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Przodkowo
nr VIII/137/07 z 05.12.2007 r.

DL-1

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
Rok

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.)
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów,
posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Śkarbu 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.
Do15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnieniea okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku
podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

Składający:

Termin składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Przodkowo;

83-304 Przodkowo

ul. Kartuska 21

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć własciwy kwadrat)
Deklaracja roczna

Korekta deklaracji rocznej

C. DANE PODATNIKA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C1. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Osoba składająca deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat).
właściciel, użytkownik lub posiadacz

Współwłaściciel, współużytkownik, współposiadacz

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej

4. Nazwa pełna / Nazwisko

5.Nazwa skrócona/ pierwsze imię, drugie imię

7. Numer NIP

6. Numer PESEL

8. Numer REGON

9. Numer PKD
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C.3. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Nr domu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

16. Nr lokalu

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
21. Data nabycia

20. Identyfikator działki

22 Numer działki

24. Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów

23. Adres nieruchomości

25. Nazwa sądu prowadzącego księgę wieczystą/ zbiór dokumentów
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E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Powierzchnia w ha z
dokładnością do 1m 2

Rodzaj gruntów leśnych

Stawka podatku

1. Lasy

26.

27.

2. Lasy ochronne

29.

30.

3. Lasy wchodzące w skład
rezerwatów przyrody

32.

33.

4. Lasy wchodzące w skład
parków narodowych

35.

36.

Kwota Podatku
28.
zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

31.
zł

gr
34.

zł

gr
37.

zł

gr

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota Podatku (po zaokrągleniu do pełnych zł)
Suma kwot z pozycja 28, 31, 34 i 37

38.

Podatek wpłacać na numer konta:
BS Sztum O/Przodkowo 08830900000077007520000020

zł

G. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ
Rodzaj zwolnienia

Podstawa prawna zastosowanego zwolnienia

Powierzchnia gruntu w ha

1

2

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
39. Imię

40. Nazwisko

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

42. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
43 Uwagi organu podatkowego

44. Data przyjęcia

45. Podpis przyjmującego

W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 Nr 110, pozycja. 968, z póżn. zm.)
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UCHWAŁA Nr XII/109/07
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 7 grudnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr XIV/333/07
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 listopada 2007 r.

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

w sprawie: ustalenia liczby przeznaczonych do wydania
w roku 2008 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze administracyjnym
Miasta Gdyni.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) art. 18a oraz
art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) 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, z zastrzeżeniem
ust. 3.
3. Ustala się roczną opłatę od posiadania psa w wysokości
10,00 zł od jednego psa będącego w posiadaniu emeryta
lub rencisty w wieku do 65 lat.
4. Opłatę pobiera się w wysokości połowy stawki, jeżeli
osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku
podatkowego.
5. 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.

Na podstawie 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; zm.:Dz.U. z 2002r. 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 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327,
Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j:
Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874; zm: Dz.U. z 2007 Nr 176
poz.1238, Nr 192 poz. 1381), uchwala się co następuje:
§1
Ustala się limit 200 nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówkami osobowymi na rok
2008.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.
§3

§2
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 XI/106/07 Rady Gminy Lichnowy
z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawki
opłaty 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. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168

— 14552 —

Poz. 1002

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

ISSN 1508–4779

Cena 26,50 zł

