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2894
UCHWAŁA Nr XV/130/08
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 21 października 2008 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2009 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 8, art. 10, ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od środków transportowych na
2009 r. w następującej wysokości:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie
całkowitej:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
13
14
15
18

13
14
15
18
-

12
17
19
21
23
25
26

17
19
21
23
25
26
-

12
25
27
29
31

25
27
29
31
-

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
579,638,754,1043,1043,Trzy osie
638,695,754,799,1173,1173,1622,Cztery osie i więcej
926,1043,1274,1916,1916,-

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
rok produkcji do 31.12.1998 – 834,- zł
rok produkcji od 01.01.1999 – 778,- zł
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik
balastowy+ naczepa
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
18
25

18
25
31

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
rok produkcji do 31.12.1998 – 546,- zł
rok produkcji od 01.01.1999 – 470,- zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
rok produkcji do 31.12.1998 – 657,- zł
rok produkcji od 01.01.1999 – 597,- zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
rok produkcji do 31.12.1998 – 834,- zł
rok produkcji od 01.01.1999 – 778,- zł
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton według tabeli:

Inne systemy
zawieszenia osi jezdn.
4
638,695,811,1451,1451,695,754,799,1173,1826,1826,1826,985,1206,1915,2691,2691

4) od ciągnika balastowego i siodłowego, o których mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu
pojazdów według tabeli:

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
926,1159,1216,-

Inne systemy
zawieszenia osi jezdn.
4
1159,1216,1274,-

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 122
31

-

12
40
44

40
44
-

1637,Trzy osie
1445,1996,1996,-

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 masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego – 487,- zł
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
44

38
44
-
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2080,1996,2691,2691,-

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, według tabeli:

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Jedna oś
522,579,638,Dwie osie
290,711,985,1333,Trzy osie
784,1092,1092,-

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 – 789,- zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.647,- zł
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Czarna Woda.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Zaremski

Inne systemy
zawieszenia osi jezdn.
4
579,638,695,359,985,1497,1969,1092,1484,1484,-

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 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 XV/131/08
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 21 października 2008 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2009 rok.

Na podstawie – art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.) – art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– galerii sztuki – w części wykorzystywanej na działalność kulturotwórczą z wyłączeniem powierzchni
wykorzystywanych na działalność zarobkową od
1 m2 powierzchni użytkowej
– 3,48 zł
g) letniskowych od 1 m2 powierzchni użytkowej
– 6,38 zł
h) garaży wolnostojących od 1 m2 powierzchni użytkowej
– 4,14 zł
i) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
użytkowej
– 3,48 zł
3) od budowli
– 2% ich wartości

§1
Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości w następujący sposób:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwaliﬁkowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
– 0,59 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych od 1 m2
powierzchni
– 0,18 zł
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
– 3,48 zł
d) letniskowych od 1 m2 powierzchni
– 0,36 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej, działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni
– 0,18 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
– 0,38 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej
– 16,57 zł
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych – od 1 m2
powierzchni użytkowej
– 5,96 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwaliﬁkowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
– 7,48 zł
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od
1 m2 powierzchni użytkowej
– 3,59 zł

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Czarna Woda.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Zaremski
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 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.

2896
UCHWAŁA Nr XXXII/149/2008
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2008 r.
w sprawie 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. Dz. U. nr 142 z 2001 r.
poz. 1591 z późn. zm. Dz. U.z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.
167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U.175
poz. 1457, Dz. U.z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181,poz. 1337,

Dz. U. z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 5
ust. 1,ust. 2 i 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
ze zm. Dz. U.Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775,Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847),w związku
z treścią pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59,
poz. 531) Rada Miejska uchwala, co następuje:
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§1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości.
1. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych
– 0,50 zł
(od 1 m2 powierzchni użytkowej)
b) mieszkalnych ogrzewanych ekologicznie
– 0,44 zł
(tj.opałem: gaz propan-butan,olej opałowy)
z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą
(od 1 m2 powierzchni użytkowej)
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1 m2
powierzchni użytkowej)
– 14,08 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwaliﬁkowanym materiałem siewnym
– 9,21 zł
(od 1 m2 powierzchni użytkowej)
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (od 1 m2
powierzchni użytkowej)
– 4,01 zł
f) pozostałych
– 5,25 zł
(od 1 m2 powierzchni użytkowej)
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
2. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
3. 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
– 3,90 zł
(od 1 ha powierzchni)

c) pozostałych
– 0,15 zł
(od 1 m2 powierzchni)
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
§2
Od budynków i gruntów z wyjątkiem zajmowanych na działalność gospodarczą, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania
podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta roczna
stawka podatku od nieruchomości wynosi:
a) od budynków mieszkalnych lub ich części
– 0,33 zł
(od 1 m2 powierzchni użytkowej)
b) od pozostałych budynków lub ich części
– 3,33 zł
(od 1 m2 powierzchni użytkowej)
c) od pozostałych gruntów
– 0,12 zł
(od 1 m2 powierzchni)
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy.
§4
Traci moc uchwała nr XV/75/2007 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie poczynając
od roku podatkowego 2009.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Romaniec

2897
UCHWAŁA Nr XXXII/150/2008
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2008 r.
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. Dz. U. nr 142
z 2001 r., poz. 1591 ze zm. Dz. U.z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271,
Nr 214,poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203,Dz. U. Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441, Dz. U.175 poz. 1457, Dz. U.z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181,poz. 1337, Dz. U.z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121,poz. 844 ze zm. Dz. U. Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska uchwala, co następuje:

gdy jedynym źródłem utrzymania podatnika jest renta lub
emerytura.
2. Budynki, budowle i grunty lub ich części wykorzystywane
na potrzeby:
kultury, pomocy społecznej, ochrony przeciwpożarowej
z wyjątkiem:
a) zajętych lub wynajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej,
b) wynajmowanych na potrzeby mieszkalno-bytowe lokatorów.

§1

§3

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. Budynki gospodarcze po byłych gospodarstwach rolnych,

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 122
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§4
Traci moc uchwała Nr XV/71/2007 Rady Miejskiej w De-

brznie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Romaniec
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UCHWAŁA Nr XXXII/151/2008
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2008 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 r.
poz. 1591z późn. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.
U.167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz.
U.175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181,poz.
1337,Dz. U.z 2007 r. Nr 48,poz. 327,Nr 138,poz. 974) oraz
art. 10 ust. 1,ust. 2i 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 ze zm. Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775,Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847),
w związku z treścią obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
13 października 2008 r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. (M.P. Nr 78,
poz. 692) oraz pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych w 2009 r. (M.P.Nr 59,
poz. 531) Rada Miejska uchwala, co następuje:

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton
wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego
wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Od autobusu
wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§1

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków
transportowych.
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowane 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.

§2

§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.
§4
Traci moc uchwała Nr XV/73/2007 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Romaniec

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 122
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXII/151/2008
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ OD 3,5 TONY DO PONIŻEJ 12 TON

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
od

Stawka podatku (w złotych)

do

wyprodukowane
do 1990 r. włącznie

wyprodukowane
po 1990 r.

powyżej 3,5

5,5 włącznie

473,00

415,00

powyżej 5,5

do 9 włącznie

628,00

593,00

powyżej 9

poniżej 12 ton

852,00

829,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII/151/2008
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻEJ NIŻ 12 TON
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie
mniej
niż

mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

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

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE
12

13

978,00

991,00

13

14

991,00

1.002,00

14

15

1.002,00

1.013,00

1.013,00

1.442,00

15

TRZY OSIE
12

17

1.321,00

1.383,00

17

19

1.383,00

1.439,00

19

21

1.440,00

1.498,00

Dziennik Urzędowy
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21

23

1.498,00

1.555,00

23

25

1.612,00

1.811,00

1.612,00

1.811,00

25

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12

25

1.612,00

1.728,00

25

27

1.728,00

1.845,00

27

29

1.845,00

2.188,00

29

31

1.946,00

2.691,00

1.946,00

2.691,00

31

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/151/2008
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH
DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ
ZESPOŁU POJAZDÓW OD 3,5 TONY I PONIŻEJ 12 TON

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

od

do

wyprodukowane
do 1990 r. włącznie

wyprodukowane po 1990 r.

3,5

poniżej 12

946,00

889,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXII/151/2008
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNKÓW 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

Stawka podatku (w złotych)

(w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

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

inne systemy
zawieszania osi jezdnych
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DWIE OSIE

12

18

1.152,00

1.267,00

18

25

1.267,00

1.383,00

25

31

1.383,00

1.498,00

1.718,00

2.080,00

31

TRZY OSIE

12

40

40

1.442,00

2.005,00

2.005,00

2.691,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXII/151/2008
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ OD 7 TON I PONIŻEJ 12 TON

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy - w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

od

do

wyprodukowane
do 1990 r. włącznie

wyprodukowane
po 1990r.

7

poniżej 12

238,00

183,00

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXII/151/2008
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2008 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 + pojazd
silnikowy - w tonach)

Nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

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

inne systemy zawieszania osi jezdnych

JEDNA OŚ
12

18

116,00

229,00

18

25

207,00

368,00

368,00

647,00

25

DWIE OSIE
12

28

247,00

357,00

28

33

705,00

975,00

33

38

975,00

1.482,00

1.320,00

1.949,00

38

TRZY OSIE
12
38

38

779,00

1.087,00

1.082,00

1.468,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 122

Poz. 2898, 2899

— 9698 —

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXII/151/2008
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Liczba miejsc

wyprodukowane do 1990 r.
włącznie

wyprodukowane po 1990 r.

mniej niż

równej lub wyższej

30

-

829,00

770,00

-

30

1.718,00

1.658,00

2899
UCHWAŁA Nr XXXII/152/2008
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Debrznie Nr XX/107/2008 z dnia 22 lutego 2008 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142
z 2001 r.,poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.
U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.167,
poz. 1759, Dz. U.z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U.175, poz.
1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz. 1337,Dz.
U. Z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 974), art. 18a,
pkt 1, 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 ze zm. Dz. U.Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847), w związku z treścią pkt 4, lit.f obwieszczenia Ministra Finansów z 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531), art. 47 § 4a ustawy z 29
sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U.z 2005 r. Nr
8, poz. 60 ze zm. Dz. U. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732,Nr
143, poz. 1199, Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz.
708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590,Nr 225, poz. 1635,
Dz. U.z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769,Nr 120,
poz. 818, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1
W treści § 1 uchwały Nr XX/107/2008 Rady Miejskiej
w Debrznie z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia
opłaty od posiadania psów kwotę 31,00 zł zastępuje się kwotą
32,00 zł.
§2
Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1
pozostają bez zmian.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie poczynając
od roku podatkowego 2009.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Romaniec

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 122
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UCHWAŁA Nr XXXII/153/2008
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie wysokości opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr
214,poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Dz. U.167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz.
U.175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.
1337,Dz. U.z 2007 r.Nr 48,poz. 327,Nr 138, poz. 974) i art.
15 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. Dz. U.Nr 121,
poz. 844 ze zm. Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847),
pkt 4 lit.a Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca
2008 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2009 r. (M.P.Nr 75,
poz. 758) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się opłaty targowe na targowisku miejskim w Debrznie ul.Harcerska, Rynek oraz we wszystkich innych
miejscach, na których odbywa się handel na terenie miasta i
gminy Debrzno w niżej podanej wysokości – opłata dzienna
od sprzedaży wynosi:
1) z samochodu osobowego
– 26,00 zł
2) z samochodu osobowego z rozstawieniem straganu
– 26,00 zł
(opłata dotyczy każdego rozstawionego straganu)
3) z samochodu dostawczego do 2 ton
– 29,00 zł
4) ciągnika z przyczepą
– 25,00 zł
5) z samochodu dostawczego powyżej 2 ton – 31,00 zł
6) od straganu składanego (opłata dotyczy każdego rozstawianego straganu) do 3 mb
– 20,00 zł
powyżej 3 mb do 6 mb
– 26,00 zł
powyżej 6 mb
– 27,00 zł
7) za 1 m2 placu zajętego poza straganem
– 16,00 zł
8) „z ręki”, „z koszyka”, „ze skrzynki”
– 7,00 zł

§2
Dzienna opłata targowa nie może przekraczać 658,49 zł.
§3
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami poboru opłaty targowej na terenie sołectw
są sołtysi, a na terenie miasta pracownik Urzędu Miasta
i Gminy Debrzno zatrudniony na stanowisku poborca opłaty
targowej – goniec.
3. Inkasenci zobowiązani są do pobierania opłaty targowej
w dniu dokonania sprzedaży i wpłacenia jej na konto Urzędu
MiG lub w kasie Urzędu MiG.
4. Inkasenci wydają wpłacającym opłaty pokwitowanie na
druku ścisłego zarachowania opatrzone pieczęcią Urzędu
Miasta i Gminy Debrzno.
§4
1. Inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie
z tytułu pobranej opłaty targowej.
2. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów z tytułu poboru
opłat w wysokości 10% zainkasowanych opłat w miesiącu.
3. Wypłata ustalonego wynagrodzenia powinna nastąpić
w terminie 14 dni od ostatniego dnia miesiąca, za który
wypłata jest należna.
§5
Traci moc uchwała Nr XV/76/2007 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia
opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy.
§7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie poczynając
od roku podatkowego 2009.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Romaniec
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UCHWAŁA Nr XXXII/154/2008
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie miasta i gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.167,
poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U.175
poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128,Nr 181,poz. 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974),
w związku z 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 ze
zm. Dz. U. Nr191,p oz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825, Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 747) Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§1
Obniża się średnią cenę skupu żyta na obszarze miasta
i gminy Debrzno do wysokości 45,00 zł za 1q.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie poczynając
od roku podatkowego 2009.
§4
Traci moc uchwała Nr XV/72/2007 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta na terenie miasta i gminy.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Romaniec

2902
UCHWAŁA NrXXV/95/2008
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 14 października 2008 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.:
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm). w związku
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca
2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych od środków transporto-

1.

wych obowiązujących w 2009 (Monitor Polski Nr 59 poz. 531
z 2008 r.) zarządza co następuje:
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
powyżej 3,5 do 5,5
powyżej 5,5 do 9 włącznie
powyżej 9 i poniżej 12 ton

Stawka podatku w złotych
535.00
835.00
985.00
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Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

nie mniej
niż
1

2

12
15

15

12
23

23

12
29

29

3.

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1. 651.00
1. 835. 00
Trzy osie
1. 975.00
2. 079.00
Cztery osie i więcej
2. 181. 00
2. 181.00

mniej niż

4
1.735.00
1. 935.00
2. 035.00
2. 135. 00
2. 285. 00
2. 487. 00

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
od 3,5 i poniżej 12

4.

Stawka podatku w złotych
1. 235. 00

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

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

mniej niż

1

2

12
31

31

12
40

40

5.

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
Dwie osie
1. 535. 00
1. 735. 00
Trzy osie i więcej
1. 924 . 00
2.255.00

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4
1. 705. 00
1. 961. 00
1. 924. 00
2.530.00

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i
poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
od 7 i poniżej 12

Stawka podatku w złotych
985.00
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Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego

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

nie mniej niż

Stawka podatku w zespołach
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
Jedna oś
1 235.00
Dwie Osie
1 335.00
1 435.00
1 685.00
Trzy osie i więcej
1 235.00

mniej niż

1

2

12
12
28
38

28
38

12
7.
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inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4
1 285.00
1 385.00
1 485.00
1 735.00
1 315.00

Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
Liczba miejsc do siedzenia
mniejsza niż 30
równej lub większej niż 30

Stawka podatku w złotych
985.00
1 525.00

§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo
Adam Miklaszewicz

2903
UCHWAŁA Nr XXV/96/08
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 14 października 2008 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XIII/88/07 z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie opłat od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. z późn. zm.) art. 14 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.Nr 121,
poz. 844 z 2006 r. z późn. zm.) Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się w całości Uchwałę Rady Gminy Kosakowo
Nr XIII/88/07 z dnia 24 października 2007 r. w sprawie opłat
od posiadania psów.

§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo
Adam Miklaszewicz
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UCHWAŁA Nr XXII/115/2008
Rady Gminy Liniewo
z dnia 10 października 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Liniewo.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40, ust. 1 i art. 41,
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, póz.
844 z późn.zm.), pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (MP Nr 59, póz
531) Rada Gminy Liniewo na wniosek Wójta Gminy Liniewo
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości nie
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w wysokości:
1. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
lub ich części
– 0,59 zł
2. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków rekreacyjnych
lub ich części
– 6,64 zł
3. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków
lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (budynki gospodarcze, szopy drewniane,
garaże wolnostojące i inne budynki)
– 5,98 zł
4. Od gruntów:
a) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, gruntów
zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych
– 3,90 zł
b) od 1 m2 gruntów pod drogami, które w ewidencji gruntów
i budynków nie posiadają określenia użytku rolnego,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,12 zł
c) od 1 m2 gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
– 0,27 zł

§2
Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w wysokości:
1. Od 1 m2 po wierzchni użytkowej budynków lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 18,00 zł
2. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwaliﬁkowanym materiałem siewnym
– 8,66 zł
3. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,90 zł
4. Od budowli
2%
5. Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwaliﬁkowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,69 zł
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwała Nr XI/51/2007 Rady Gminy Liniewo
z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Liniewo.
§5
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ludwik Szparkowski

2905
UCHWAŁA Nr XXII/116/2008
Rady Gminy Liniewo
z dnia 10 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Liniewo.
Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 8, art. 40, ust. 1 i art. 41,
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.),
art. 19, pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.), pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (MP Nr 59,
poz. 531) Rada Gminy Liniewo na wniosek Wójta Gminy
Liniewo uchwala, co następuje:

osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających
osobowości prawnej w następującej wysokości:
a) od 1 pojazdu lub 1 stoiska –
12,00 zł,
b) od 1 stoiska z prosiętami
– 7,00 zł.
Powyższe opłaty pobiera Referat Finansowy Urzędu Gminy
w dniu, w którym handlujący korzysta z targowiska.

§1

Traci moc uchwała Nr XI/52/2007 Rady Gminy Liniewo
z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości
stawek opłaty targowej na obszarze gminy Liniewo.

Wprowadza się dzienną opłatę targową od osób ﬁzycznych,

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
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§4
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ludwik Szparkowski

2906
UCHWAŁA Nr XXVIII/247/08
Rady Miasta Malborka
z dnia 2 października 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Dz 2001 r. nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 nr 121, poz.
844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłatach lokalnych w 2009 r. (MP. Nr 59, poz. 531)
– Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1
Określa się stawki podatku od środków transportowych
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

z dnia 27 września 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz uchwała
nr XVII/126/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25.10.2007 r.
zmieniająca uchwałę nr XV/116/07 Rady Miasta Malborka
z dnia 27.09.2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od
środków transportowych.
§3
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą
obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Malborka
Arkadiusz Mroczkowski

§2
Traci moc uchwała nr XV/116/07 Rady Miasta Malborka

Załącznik
do uchwały nr XXVIII/247/08
Rady Miasta Malborka
z dnia 2 października 2008 r.

1) Samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
dopuszczalna masa całkowita
do włącznie
powyżej 3,5
5,5
powyżej 5,5
9
powyżej 9

Stawka podatku w zł
646
1068
1293

2) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
dopuszczalna masa całkowita
od 3,5
poniżej 12

Stawka podatku w zł
1517

3) 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
dopuszczalna masa całkowita
od 7
poniżej 12

Stawka podatku w zł
449

4) Autobusy, w zależności od liczby miejsc siedzenia
Liczba miejsc siedzenia

Stawka podatku w zł

mniejsza niż 30

1124

równa lub wyższa niż 30 miejsc

1574
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5) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

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

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

dwie osie
1574
trzy osie
1461
1911
cztery osie i więcej
1529
1798
2249

12
12
18

18

12
18
26

18
26

1798
1687
2024
1638
2136
2668

6) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik
siodłowy+naczepa+ciągnik
balastowy+przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

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

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

12
36

36

12
36

36

dwie osie
1687
*)
trzy osie
1574
2361

2062
*)
1937
*)

7) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
Liczba osi i dpouszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
naczepa/przyczepa+pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej
niż

mniej niż

1

2

12
36

36

minimalna stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
jedna oś
674
1529

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
787
787
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dwie osie
957
1461
trzy osie
1037
1349

1453
*)
1574
1574

* Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Uchwałą Nr 282/g121/P/08 z dnia 23 października 2008 r. orzeka
nieważność badanej uchwały w części dotyczącej określenia stawki podatku:
- od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o liczbie
osi dwie oraz o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów o nie mniejszej niż 36 ton i więcej z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne w kwocie 2249 zł oraz z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych w kwocie 2484 zł,
- od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o liczbie
osi trzy oraz o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 36 ton i więcej
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych w kwocie 2668 zł,
- od przyczep i naczep, o liczbie osi dwie, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
nie mniejszą niż 36 ton i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych w kwocie 1687 zł.
2907
UCHWAŁA Nr XXVIII/249/08
Rady Miasta Malborka
z dnia 2 października 2008 r.
w sprawie opłat za przewozy środkami publicznej komunikacji miejskiej w Malborku.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz. 43 ze zm.) oraz art. 34a ust 2 ustawy z dnia 15 listopada
1984 prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601
z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

3.

§1
Ustala się maksymalne opłaty za komunalne usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w Malborku
w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.

4.

5.

§2
1. Stawki opłat określone w § 1 dotyczą przejazdów w obrębie
jednej strefy.
2. Granice administracyjne Miasta Malborka stanowią jedną
strefę.

6.

§3
Przewoźnik realizujący komunalne usługi transportu zbiorowego w Malborku nie może stosować opłat za przewóz
w wysokości przekraczającej opłaty ustalone niniejszą
uchwałą.

7.

§4
Do korzystania z bezpłatnych przejazdów komunalnego
transportu zbiorowego w Malborku uprawnione są w granicach
administracyjnych Miasta Malborka następujące osoby:
1. Dzieci do lat 4 – na podstawie oświadczenia opiekuna
o wieku dziecka.
2. Dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna – do
ukończenia 16 r. życia, a w przypadku młodzieży uczącej
się do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do czasu
ukończenia 24 lat na podstawie zaświadczenia lekarskiego, uprawniającego do zasiłku pielęgnacyjnego – w wieku
powyżej 16 lat, jeżeli niepełnosprawność jest w stopniu
umiarkowanym i powstała w wieku uprawniającym do za-

8.

siłku rodzinnego na podstawie legitymacji wydanej przez
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Opiekunowie osób, o których mowa w pkt 2 w czasie przejazdu z podopiecznymi. Przez opiekunów lub przewodników
należy rozumieć jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku
przewodnika osoby niewidomej – osobę, która ukończyła
13 lat, albo ma psa – przewodnika
Osoby, które ukończyły 70 lat życia bez względu na stopień
niepełnosprawności – na podstawie dowodu osobistego lub
innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek.
Członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych
przez III Rzeszę – na podstawie legitymacji członkowskiej.
Członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża – Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi (po oddaniu 18 litrów krwi – mężczyźni,
16 litrów krwi – kobiety), Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Malborku zobowiązuje się do wydania
nowych legitymacji (ważnych z dowodem osobistym) dla
Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia (po oddaniu 18 litrów krwi – mężczyźni, 15 litrów krwi – kobiety),
którzy korzystają z bezpłatnych przejazdów autobusami
MZK w Malborku.
Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i inwalidzi I grupy oraz ich opiekunowie w czasie przejazdu z
podopiecznym – na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
lub wydanej przez organ uprawniony do przyznawania
emerytur lub rent. Przez opiekunów lub przewodników
należy rozumieć jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku
przewodnika osoby niewidomej – osobę, która ukończyła
13 lat, albo ma psa – przewodnika.
Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej
egzystencji oraz ich opiekunowie w czasie przejazdu
z podopiecznym na podstawie ważnej legitymacji wydanej
przez organ do przyznawania rent (Przez opiekunów lub
przewodników należy rozumieć jedną osobę pełnoletnią,
a w przypadku przewodnika osoby niewidomej – osobę,
która ukończyła 13 lat, albo ma psa – przewodnika).
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Przewoźnicy obsługujący komunalne usługi transportu
zbiorowego w Malborku mogą udzielać dodatkowych ulg lub
zwolnień z opłat za przejazdy, wykraczających poza ulgi i zwolnienia określone w § § 4-5. W takim przypadku przewoźnikowi
nie przysługuje roszczenie o refundację utraconych wpływów
z tytułu tych uprawnień.
§7
Tracą moc:
Uchwała Nr 261/XXXII/05 Rady Miasta Malborka z dnia
24 lutego 2005 r. w sprawie ustanowienia stref komunikacji
miejskiej, cen biletów i opłat dodatkowych w środkach komunikacji miejskiej MZK w Malborku sp. z o.o. oraz Uchwała
Nr 387/XLV/06 Rady Miasta Malborka z dnia 9 lutego 2006 r.
w sprawie ustanowienia cen biletów i opłat dodatkowych na
liniach specjalnych w środkach komunikacji miejskiej MZK
w Malborku sp. z o.o.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. po
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Uchwała podlega również ogłoszeniu w prasie lokalnej
oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka.
Przewodniczący
Rady Miasta Malborka
Arkadiusz Mroczkowski

od
od
od
od
od
od
od
od
Opłaty za przewóz osób środkami publicznej komunikacji
1.01.2009 1.01.2010 1.01.2011 1.01.2012 1.01.2013 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016
miejskiej w Malborku w latach (w zł)
1. Przejazd na podstawie biletu jednorazowego zakupionego
w sklepie lub punkcie sprzedaży
1,80
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
- normalny
0,90
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
- ulgowy
2. Przejazd na podstawie biletu jednorazowego zakupionego u
kierowcy
2,00
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
- normalny
1,00
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
- ulgowy
3. Przejazd na podstawie biletu miesięcznego na jedną linię
50,00
55,00
57,50
60,00
62,50
65,00
67,50
70,00
- normalny
25,00
27,50
28,75
30,00
31,25
32,50
33,75
35,00
- ulgowy
4. Przejazd na ½ miesiąca na podstawie biletu miesięcznego
na jedną linię
- normalny
30,00
33,00
34,50
36,00
37,50
39,00
40,50
42,00
15,00
16,50
17,25
18,00
18,75
19,50
20,25
21,00
- ulgowy

§6

Załącznik nr 1

§5
Do korzystania z ulgowych przejazdów komunalnego
transportu zbiorowego w Malborku, w wysokości 50% ceny
biletu normalnego, uprawnione są następujące osoby:
1. Dzieci od 4 do 7 lat.
2. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej
(publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
3. Emeryci i renciści: częściowo niezdolni do pracy, całkowicie
niezdolni do pracy – na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez organ uprawniony do przyznawania emerytur
lub rent lub na podstawie dowodu osobistego i aktualnego
odcina emerytury lub renty.
4. Osoby o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności – na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
5. Umundurowani żołnierze służby zasadniczej – na podstawie ważnej książeczki wojskowej.

,
74,80
37,40

39,60
19,80

19,80
9,90

30,80
15,40

2,00
2,20
99,00

79,20
39,60

39,60
297,00

,
68,00
34,00

36,00
18,00

18,00
9,00

28,00
14,00

1,80
2,00
90,00

72,00
36,00

36,00
270,00

310,50

41,40

41,40

82,80

103,50

2,30

2,10

32,20
16,10

20,70
10,35

41,40
20,70

78,20
39,10

,

324,00

43,20

43,20

86,40

108,00

2,40

2,20

33,60
16,80

21,60
10,80

43,20
21,60

81,60
40,80

,

351,00

46,80

46,80

93,60

117,00

2,60

2,40

36,40
18,20

23,40
11,70

46,80
23,40

88,40
44,20

,

364,50

48,60

48,60

97,20

121,50

2,70

2,50

37,80
18,90

24,30
12,15

48,60
24,30

91,80
45,90

,

378,00

50,40

50,40

100,80

126,00

2,80

2,60

39,20
19,60

25,20
12,60

50,40
25,20

95,20
47,60

,

10% wartości nałożonej opłaty dodatkowej

337,50

45,00

45,00

90,00

112,50

2,50

2,30

35,00
17,50

22,50
11,25

45,00
22,50

85,00
42,50

,
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16. Opłata manipulacyjna za anulowanie nałożonej opłaty

g y
5. Przejazd na podstawie biletu miesięcznego sieciowego
- normalny
- ulgowy
6. Przejazd na ½ miesiąca na podstawie biletu miesięcznego
sieciowego
- normalny
- ulgowy
7. Przejazd grupowy jednorazowy do 15 osób - bilet grupowy
15 osób
- normalny
- ulgowy
8. Przejazd grupowy jednorazowy do 20 osób - bilet grupowy
20 osób
- normalny
- ulgowy
9. Opłata za przewóz zwierząt i rzeczy w przypadku nabycia
biletu w sklepie lub punkcie sprzedaży
10. Opłata za przewóz zwierząt i rzeczy w przypadku nabycia
biletu u kierowcy
11. Opłata dodatkowa za przejazd pasażera bez odpowiedniego
dokumentu przewozu (bez ważnego biletu)
12. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu
poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub
ulgowego przejazdu
13. Opłata dodatkowa za przewóz rzeczy lub zwierząt bez
odpowiedniego dokumentu przewozu (ważnego biletu)
14. Opłata dodatkowa za przewóz rzeczy wyłączonych z
przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na
warunkach szczególnych
15. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub
zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny
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UCHWAŁA Nr XXVIII/261/08
Rady Miasta Malborka
z dnia 2 października 2008 r.

zmieniająca uchwałę nr 223/XXVIII/04 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego i zasad zwrotu wydatków
za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w okresie nauki uczniów w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych na obszarze miasta Malborka oraz za świadczenia lecznicze i pomoc rzeczową.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 2 oraz art. 48
ust. 4 i 5 oraz art. 96 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)
Rada Miasta Malborka uchwala, co następuje:
§1
Zmienia się uchwałę nr 223/XXVIII/04 w ten sposób, że
1. W tytule skreśla się po wyrazie „dożywiania” wyrazy
„w okresie nauki uczniów szkołach podstawowych i gimnazjalnych”, zastępując wyrazem ”dzieci”.
2. W § 1 skreśla się kropkę i dodaje wyrazy ”oraz w dniach
zajęć w placówkach przedszkolnych dla uczestników tych
zajęć.”

3. W § 2 po wyrazie „dożywiania” skreśla się wyraz „uczniów”,
zastępując wyrazami „dzieci wymienionych w § 1” oraz
zastępuje się wyraz „ucznia” wyrazem „ dziecka”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Mroczkowski
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UCHWAŁA Nr XXIII/112/2008
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz.
1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218), oraz art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(1)
(t.j. – Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. z 2006 r. Dz. U.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775,
z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730), Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
w 2009 r. (M.P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada Gminy Nowa
Karczma uchwala, co następuje:
§1
Określa się na terenie gminy Nowa Karczma roczne stawki
podatku od nieruchomości w wysokości:
1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,62 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł.
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwaliﬁkowanym materiałem siewnym
– 9,24 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,01 zł.
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych (budynki gospodarcze, szopy, garaże),
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 6,30 zł. od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
f) budynków letniskowych, altan drewnianych i murowanych – 6,64 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
3. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwaliﬁkowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,72 zł. od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych – 3,90 zł. od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł. od 1 m2
powierzchni,
d) pod drogami, które w ewidencji gruntów i budynków nie
posiadają określenia użytku rolnego, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,18 zł. od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§3
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
Uchwała Nr XII/63/2007 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia
29 października 2007 r.w sprawie podatku od nieruchomości
na rok 2008.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Wołoszyk

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
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. (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z późn. zm.).

2910
UCHWAŁA Nr XXIII/113/2008
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, ze zm. 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 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, 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 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(1) (t.j.
– Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. z 2006 r. Dz. U.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz.
585, Nr 116, poz. 730), Obwieszczenie Ministra Finansów
z dnia 29 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P.
z 2008 r. Nr 59, poz. 531), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia
13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (M.P. z 2008 r.
Nr 78, poz. 692), Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co
następuje:
§1
I. Określa się następujące stawki podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie gminy Nowa
Karczma:
1. Od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
623,00 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1.086,00 zł.
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.389,00 zł.
2. Od samochodu ciężarowego w zależności od liczby osi
i dopuszczalnej masy całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne:
z dwiema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 13 ton
1.665,00 zł.
b) nie mniej niż 13 ton – mniej niż 14 ton
1.665,00 zł.
c) nie mniej niż 14 ton – mniej niż 15 ton
1.830,00 zł.
d) nie mniej niż 15 ton
1.830,00 zł.
z trzema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 17 ton
1.665,00 zł.
b) nie mniej niż 17 ton – mniej niż 19 ton
1.665,00 zł.

c) nie mniej niż 19 ton – mniej niż 21 ton
2.051,00 zł.
d) nie mniej niż 21 ton – mniej niż 23 ton
2.051,00 zł.
e) nie mniej niż 23 ton – mniej niż 25 ton
2.437,00 zł.
f) nie mniej niż 25 ton
2.437,00 zł.
z czterema osiami i więcej
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 25 ton
2.217,00 zł.
b) nie mniej niż 25 ton – mniej niż 27 ton
2.437,00 zł.
c) nie mniej niż 27 ton – mniej niż 29 ton
2.437,00 zł.
d) nie mniej niż 29 ton – mniej niż 31 ton
2.691,00 zł.
e) nie mniej niż 31 ton
2.691,00 zł.
3. Od samochodu ciężarowego w zależności od liczby osi
i dopuszczalnej masy całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
z dwiema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 13 ton
1.665,00 zł.
b) nie mniej niż 13 ton – mniej niż 14 ton
1.665,00 zł.
c) nie mniej niż 14 ton – mniej niż 15 ton
1.830,00 zł.
d) nie mniej niż 15 ton
1.830,00 zł.
z trzema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 17 ton
1.665,00 zł.
b) nie mniej niż 17 ton – mniej niż 19 ton
1.665,00 zł.
c) nie mniej niż 19 ton – mniej niż 21 ton
2.051,00 zł.
d) nie mniej niż 21 ton – mniej niż 23 ton
2.051,00 zł.
e) nie mniej niż 23 ton – mniej niż 25 ton
2.437,00 zł.
f) nie mniej niż 25 ton
2.437,00 zł.
z czterema osiami i więcej
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 25 ton
2.217,00 zł.
b) nie mniej niż 25 ton – mniej niż 27 ton
2.437,00 zł.
c) nie mniej niż 27 ton – mniej niż 29 ton
2.437,00 zł.
d) nie mniej niż 29 ton – mniej niż 31 ton
2.691,00 zł.
e) nie mniej niż 31 ton
2.691,00 zł.
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 i poniżej
12 ton
1.645,00 zł.
5. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w zależności
od liczby osi, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
z dwiema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 18 ton
1.996,00 zł.
b) nie mniej niż 18 ton – mniej niż 25 ton
1.996,00 zł.
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c) nie mniej niż 25 ton – mniej niż 31 ton
1.996,00 zł.
d) nie mniej niż 31 ton – mniej niż 36 ton
2.080,00 zł.
e) nie mniej niż 36 ton
2.547,00 zł.
z trzema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 40 ton
2.080,00 zł.
b) nie mniej niż 40 ton
2.691,00 zł.
Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w zależności od
liczby osi z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
z dwiema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 18 ton
1.996,00 zł.
b) nie mniej niż 18 ton – mniej niż 25 ton
1.996,00 zł.
c) nie mniej niż 25 ton – mniej niż 31 ton
1.996,00 zł.
d) nie mniej niż 31 ton – mniej niż 36 ton
2.080,00 zł.
e) nie mniej niż 36 ton
2.547,00 zł.
z trzema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 40 ton
2.080,00 zł.
b) nie mniej niż 40 ton
2.691,00 zł.
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
668,00 zł.
Od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, 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
i dopuszczalnej masy całkowitej:
z jedną osią
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 18 ton
1.114,00 zł.
b) nie mniej niż 18 ton – mniej niż 25 ton
1.335,00 zł.
c) nie mniej niż 25 ton
1.389,00 zł.
z dwiema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 28 ton
1.224,00 zł.
b) nie mniej niż 28 ton – mniej niż 33 ton
1.389,00 zł.
c) nie mniej niż 33 ton – mniej niż 38 ton
1.645,00 zł.
d) nie mniej niż 38 ton
2.080,00 zł.
z trzema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 38 ton
1.499,00 zł.
b) nie mniej niż 38 ton
1.996,00 zł.
Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych, 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 i dopuszczalnej masy całkowitej:
z jedną osią

a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 18 ton
1.114,00 zł.
b) nie mniej niż 18 ton – mniej niż 25 ton
1.335,00 zł.
c) nie mniej niż 25 ton
1.389,00 zł.
z dwiema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 28 ton
1.224,00 zł.
b) nie mniej niż 28 ton – mniej niż 33 ton
1.389,00 zł.
c) nie mniej niż 33 ton – mniej niż 38 ton
1.645,00 zł.
d) nie mniej niż 38 ton
2.080,00 zł.
z trzema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 38 ton
1.499,00 zł.
b) nie mniej niż 38 ton
1.996,00 zł.
10. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
1.645,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
2.051,00 zł.
§2
Zwalnia się od podatku środki transportowe – autobusy
przystosowane i wykorzystywane wyłącznie do przewozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Nowa Karczma.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
Uchwała Nr XIV/69/2007 Rady Gminy Nowa karczma z dnia
11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2008.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Wołoszyk

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999).
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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 z późn. zm.)
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UCHWAŁA Nr XXIII/114/2008
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 października 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218), art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych(1) (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, z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730),Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (MP. z 2008 r. Nr 59 poz.
531) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje:
§1
1. Wprowadza się na terenie gminy 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.
4. Zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów
oraz wynagrodzenie za inkaso.
§2
Wprowadza się na terenie Gminy Nowa Karczma opłatę
od posiadania psów.
§3
Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się
w wysokości 45,00 zł. od jednego psa posiadanego przez
osobę ﬁzyczną.
§4
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do
dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania
obowiązku po tej dacie uiszczenia, w terminie 14 dni od
dnia powstania obowiązku podatkowego.
2. W przypadku, gdy podatnik nabył psa po dniu 31 marca roku
podatkowego, wpłaca podatek w połowie jego wysokości
przypadającej na dany rok podatkowy w ciągu jednego miesiąca od daty nabycia psa, o ile opłaty od posiadania psa
za dany rok podatkowy nie zapłacił poprzedni właściciel.

§5
Rejestrację psów, oraz obliczanie i pobór w drodze inkasa
opłaty od posiadania psów prowadzą sołtysi. Zobowiązani
uiszczają opłatę do rąk sołtysa za pokwitowaniem, w kasie
Urzędu Gminy, przez pocztę, lub na rachunek Urzędu Gminy
Nowa Karczma – opłatę wpłaca się bez wezwania w wysokości
i terminie określonym w § 3 i § 4. Wysokość wynagrodzenia
za inkaso określa Uchwała Nr XVI/87/2008 Rady Gminy Nowa
Karczma z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie inkasa podatków
od mieszkańców wsi Gminy Nowa Karczma.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§7
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
Uchwała Nr XII/64/2007 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia
29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłaty
od posiadania psów na rok 2008.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Wołoszyk

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.
959).

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 122

Poz. 2912, 2913

— 9713 —
2912
UCHWAŁA Nr XVII/146/2008
Rady Gminy Studzienice
z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok oraz zwolnień z tego podatku.

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 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, po.
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 Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 964),
art. 5 pkt 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz.
844,Dz. U. Nr 143,poz. 1031, Dz. U. Nr 143,poz. 1031,Dz. U.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr
249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847), pkt 1 lit. a, b, c, pkt 2 lit.
a, b, c, d, e Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca
2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2009 r. (M. P. Nr 59, poz. 531) Rada Gminy
Studzienice uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. Od 1 m2 powierzchni użytkowej:
a) budynków mieszkalnych lub ich części
0,52 zł
b) budynków lub ich części związanych z działalnością
gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem
budynków lub części przydzielonych na potrzeby bytowe
osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
18,90 zł
c) budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwaliﬁkowanym
materiałem siewnym
9,24 zł
d) budynków letniskowych
6,64 zł

e) budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń medycznych
4,01 zł
f) pozostałych budynków
4,50 zł
2. Od gruntów:
a) związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna – od 1 m2 powierzchni
0,72 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – od 1 hektara powierzchni
3,90 zł
c) letniskowych – od 1 m2 powierzchni
0,37 zł
d) pozostałych – od 1 m2 powierzchni
0,18 zł
3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub
leśna
2% ich wartości
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. grunty sklasyﬁkowane w ewidencji gruntów jako drogi
w gospodarstwach rolnych służące prowadzeniu działalności rolniczej, nie będące drogami publicznymi,
2. budynki i grunty wykorzystywane na działalność ratownictwa gaśniczego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Studzience
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. po
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Janina Werra

2913
UCHWAŁA Nr XVII/148/2008
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej na rok 2009 oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr
116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1769, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441
i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974)
oraz art. 17 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. – Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844,
Nr 143 poz. 1031, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635,
Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828 i Nr 251 poz. 1847) oraz
pkt 4 b Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca

2008 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 59 poz. 531)
i uchwały Rady Gminy Studzienice Nr XVII/147/2008 uchwala
się co następuje:
§1
Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości
1,80 zł.
§2
1. Opłatę miejscową płaci się w kasie urzędu lub u inkasenta.
2. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej
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poboru wyznacza się kierowników ośrodków wypoczynkowych, sołtysów, właścicieli gospodarstw agroturystycznych
i pól namiotowych w miejscowościach w których dokonuje
się poboru tej opłaty.
3. ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 7%
pobranych opłat.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Studzienicach.
§4
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem1-go stycznia 2009 r.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Janina Werra

2914
UCHWAŁA Nr XVII/153/2008
Rady Gminy Studzienice
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62
poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271,
D. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717,
Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U.
Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Nr 167 poz. 1759, z 2005 Dz. U.
Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U.
Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Dz.
U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974 Dz. U. Nr 173
poz. 1218), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. – Dz. U.
z 2006 r. Nr 121 poz. 844, 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. 251, poz. 1847, z 2008 r. Dz. U. 93, poz. 585,
Dz. U. 116, poz. 730), pkt 3 lit. a-g, Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
M.P. Nr 59, poz. 531) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2009 r. (M.P. Nr 78, poz.
692, Rada Gminy Studzienice uchwala, co następuje:
§1
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 572,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie
– 824,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12,0 ton
– 1.292,00 zł
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton określa załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały
3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-

4.

5.

6.

7.

czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton
– 1.608,00 zł
Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego
– 704,00 zł
Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszy niż 30 miejsc
– 856,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
– 1.432,00 zł
§2

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1,3,5 i 7 posiadających
katalizatory stawki podatku zmniejsza się o 10%.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Studzienice.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Janina Werra
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/153/2008
Rady Gminy Studzienice
z dnia 30 października 2008 r.
Stawki roczne podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton
Dopuszczalna masa
całkowita w tonach
nie mniej
niż

Stawka podatku w zł

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

dwie osie
12
13
14
15

13
14
15

1.752,00
1.752,00
1.752,00
1.752,00

1.752,00
1.752,00
1.752,00
1.752,00

trzy osie
12
17
21
25

17
21
25

1.752,00
1.752,00
1.752,00
1.752,00

1.752,00
1.752,00
1.752,00
1.752,00

cztery osie
12
27
29
31

27
29
31

1.752,00
1.752,00
1.852,00
1.852,00

1.752,00
1.852,00
2.624,00
2.624,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/153/2008
Rady Gminy Studzienice
z dnia 30 października 2008 r.
Stawki roczne podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton

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

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w zł

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inny system zawieszenia osi
jezdnych

dwie osie
12
18
25
31

18
25
31

1.752,00
1.752,00
1.752,00
1.752,00

1.752,00
1.752,00
1.752,00
2.036,00

trzy osie
12
40

40

1.752,00
2.342,00

1.930,00
2.632,00
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/153/2008
Rady Gminy Studzienice
z dnia 30 października 2008 r.
Stawki roczne od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

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

nie mniej niż

Stawka podatku w zł
oś jezdna
z zawieszeniem
inny system zawieszenia
pneumatycznym
osi jezdnych
lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

mniej niż

jedna oś
12
18
25

18
25

824,00
824,00
824,00

824,00
824,00
824,00

824,00
824,00
972,00
1.288,00

824,00
972,00
1.446,00
1.902,00

824,00
1.056,00

1.056,00
1.434,00

dwie osie
12
28
33
38

28
33
38

trzy osie
12
38

38

2915
UCHWAŁA Nr XVII/155/2008
Rady Gminy Studzienice
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu naliczenia podatku rolnego na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62
poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271,
D. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717,
Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U.
Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Nr 167 poz. 1759, z 2005 Dz. U.
Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U.
Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Dz.
U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974 Dz. U. Nr 173
poz. 1218), 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,
Dz. U. Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz.
1825, z 2007 r. Dz. U. Nr 109 poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116
poz. 730, Rada Gminy Studzienice uchwala, co następuje:

§1
obniża się średnią cenę skupu żyta 55,80 zł/q za okres
pierwszych trzech kwartałów 2008 r. ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
17 października 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717) do wysokości
47,00 zł za 1q.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Janina Werra
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UCHWAŁA Nr XV/133/08
Rady Gminy Subkowy
z dnia 16 października 2008 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 (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 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, zm.: Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz
z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) Rada Gminy
Subkowy – po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Mienia
Komunalnego uchwala, co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości
obowiązujące na terenie Gminy Subkowy:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwaliﬁkowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 3,90 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,18 zł od 1 m2
powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwaliﬁkowanym materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
4,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego – 4,94 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości określanej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844; zm.: Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828
i Nr 251, poz. 1847),
4) od budowli służących do ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, zm.: z
2007 r. Nr 147, poz. 1033) – 1% ich wartości określanej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; zm.: Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. nr 93, poz.
585 i Nr 116, poz. 730),
5) od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, zm.:
z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) – 0,05% ich wartości określanej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; zm.:
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r.
Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730).
§2
Traci moc Uchwała Nr IX/70/07 Rady Gminy Subkowy
z dnia 25 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od
nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 160, poz. 3078).
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jacek Lisewski
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UCHWAŁA Nr XV/134/08
Rady Gminy Subkowy
z dnia 16 października 2008 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psów w gminie Subkowy.
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, 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 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 1218) i art. 15 oraz art. 19 pkt 1 lit.f ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844; zm.: Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz.
1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730), Rada
Gminy Subkowy – po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i
Mienia Komunalnego uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej przy
sprzedaży towaru, niezależnie od branży, w wysokości 18
złotych.
2. Opłatę targową wpłaca się, bez wezwania, na konto Urzędu
Gminy w Subkowach, każdorazowo przed rozpoczęciem
sprzedaży.
§2
1. Określa się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości
15 złotych rocznie od jednego psa.

2. Opłatę od posiadania psów – wpłaca się z góry bez wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku, a gdy
płatnik nabył psa po tym terminie, w ciągu jednego miesiąca
od daty nabycia psa, jeśli opłaty od posiadania psów za
dany rok nie wpłacił poprzedni posiadacz.
3. Opłatę od posiadania psów wpłaca się w połowie wysokości
stawki przypadającej za dany rok, gdy płatnik nabył psa po
dniu 30 czerwca danego roku, jeśli opłaty tej nie wpłacił
poprzedni posiadacz.
4. Rejestrację psów oraz obliczanie i pobór opłaty od posiadania psów prowadzą właściwi sołtysi i im płatnicy wpłacają
opłatę bez wezwania w terminach określonych w ust. 2
i 3.
§3
Traci moc uchwała Nr IX/71/07 Rady Gminy Subkowy
z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości
opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psów w Gminie
Subkowy (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 160, poz. 3079).
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jacek Lisewski

2918
ROZPORZĄDZENIE Nr 22/08
Wojewody Pomorskiego
z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w województwie pomorskim.

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn.
zm.1) zarządza się, co następuje:
§1
Uznaje się za pomniki przyrody drzewa wymienione
w załączniku do rozporządzenia.
§2
W stosunku do drzew, o których mowa w § 1 zabrania
się:
a) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektów,
b) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu wokół obiektów,
c) uszkadzania i zanieczyszczania gleby wokół obiektów,
d) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany
te nie służą ochronie przyrody, albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej.

§3
Celem ochrony tworów przyrody wymienionych w załączniku do rozporządzenia jest zachowanie różnorodności biologicznej, jak również zapewnienie ciągłości istnienia gatunków
przez ich utrzymanie lub przywracanie do właściwego stanu
ochrony.
§4
Nadzór nad formami ochrony przyrody sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w Gdańsku.
§5
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
Roman Zaborowski
1) Zmiany ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 154, poz. 958.
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OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Słupsku
z dnia 29 października 2008 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Miastku.

Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547, z późn. zmian.) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:
Rada Miejska w Miastku uchwałą Nr 57/V/2008 z dnia
29 sierpnia 2008 r. stwierdziła w okręgu wyborczym Nr 3
wygaśnięcie mandatu radnego Tomasza Webera z listy
Nr 22 – KWW NIEZALEŻNA INICJATYWA WYBORCZA
wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

Natomiast uchwałą Nr 74/V/2008 z dnia 17 października
2008 r. Rada Miejska w Miastku stwierdziła, że w miejsce
wygasłego mandatu wstąpił kandydat z tej samej listy Tomasz
Andrzej Sztobnicki, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.
Komisarz Wyborczy
w Słupsku
Andrzej Jastrzębski

2920
Gdańsk, dnia 7 listopada 2008 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-82(4)/2008/278/VI/KC

DECYZJA
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660,
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), zwanej dalej „Kpa”,
w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2, w
związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217,
z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790
i Nr 130, poz. 905 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), zwanej
dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, w związku z § 27 ust.
1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października
2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
(Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423)
na wniosek
Zakładu Energetyki Cieplnej Tczew
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Tczewie
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zmienić decyzję z dnia 8 sierpnia 2008 r. Nr OGD-421022(14)/2008/278/VI/AP zatwierdzającą szóstą taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez zmianę taryfy

w części IV pkt 4.1. Zmiana dotyczy grup taryfowych
K2-IW, K2-IO, K2-IOR i GW.
Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 8 sierpnia 2008 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, decyzją Nr OGD-421022(14)/2008/278/VI/AP zatwierdził szóstą taryfę dla ciepła
ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okresem jej obowiązywania do dnia 31 sierpnia 2009 r.
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego, zwanej
dalej „Kpa” na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego
koncesje na:
— wytwarzanie ciepła Nr WCC/399/278/U/OT1/98AR z
dnia 28 października 1998 r., zmienioną późniejszymi
decyzjami,
— przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/416/278/U/
OT1/98/AR z dnia 28 października 1998 r., zmienioną
późniejszymi decyzjami,
w dniu 23 października 2008 r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie zmiany decyzji Nr OGD-421022(14)/2008/278/VI/AP z dnia 8 sierpnia 2008 r. zatwierdzającej taryfę dla ciepła (szóstą), polegającej na zmianie cen i
stawek opłat zawartych w tej taryﬁe, w związku ze wzrostem
cen gazu ziemnego. W konsekwencji przedmiotem postępowania administracyjnego była zmiana brzmienia części IV pkt
4.1. taryfy dla ciepła. Zmiana dotyczy grup taryfowych K2-IW,
K2-IO, K2-IOR i GW.
Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 122

strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia,
jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny
lub słuszny interes strony. Ponadto stosownie do § 27 ust. 1
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października
2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
(Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez
przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest
możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie
określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.
Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę cen
i stawek opłat za ciepło zawartych w taryﬁe w związku ze
wzrostem kosztów wytwarzania ciepła, w wyniku wzrostu
cen gazu ziemnego. Wzrost cen gazu ziemnego był wynikiem
zatwierdzenia przez Prezesa URE decyzją Nr DTA-421224(11)/2008/652/V/AG z dnia 17 października 2008 r. zmiany
taryfy dla paliw gazowych opracowanej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie.
W ten sposób nastąpił nieprzewidziany, istotny wzrost kosztów
paliwa. Ustalając ceny i stawki opłat za ciepło w zmienionej
wysokości, Przedsiębiorstwo skalkulowało je na podstawie
skorygowanych uzasadnionych kosztów. Zatem zachodzą
przesłanki do zmiany wysokości cen i stawek opłat zawartych
w części IV pkt 4.1 zatwierdzonej taryfy dla grup taryfowych
o symbolach K2-IW, K2-IO, K2-IOR i GW.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa URE,
w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30
ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

4.1. Ceny i stawki opłat:
Grupa odbiorców K1 - IW

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom
przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo
zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu
postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na
adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki – Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3
pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana taryfy
dla ciepła w zakresie wnioskowanym przez Przedsiębiorstwo zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
Dyrektor
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko-Połom
ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 7 listopada 2008 r.
Nr OGD-4210-82(4)/2008/278/VI/KC
W taryﬁe dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cieplnej w Tczewie Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, stanowiącej
załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 8 sierpnia 2008 r. Nr OGD-4210-22(14)/2008/278/VI/AP
wprowadza się następujące zmiany:
Część IV pkt 4.1.otrzymuje brzmienie:
CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

j.m.

roczna
rata miesięczna
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła
zł/m3
stawka opłaty stałej za usługi
roczna
przesyłowe
rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej
zł/GJ
za usługi przesyłowe
cena za zamówioną moc cieplną

Grupa odbiorców K1 - IWE

zł/MW

zł/MW

j.m.

roczna
rata miesięczna
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła
zł/m3
stawka opłaty stałej za usługi
roczna
przesyłowe
rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej
zł/GJ
za usługi przesyłowe
cena za zamówioną moc cieplną
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zł/MW

zł/MW

NETTO
88 647,90
7 387,33
18,16
18,14
25 427,64
2 118,97

BRUTTO*
108 150,44
9 012,54
22,16
22,13
31 021,72
2 585,14

9,84

12,00

NETTO
88 647,90
7 387,33
18,16
18,14
25 427,64
2 118,97

BRUTTO*
108 150,44
9 012,54
22,16
22,13
31 021,72
2 585,14

10,45

12,75
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Grupa odbiorców K1 - IO

j.m.

roczna
rata miesięczna
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła
zł/m3
stawka opłaty stałej za usługi
roczna
przesyłowe
rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej
zł/GJ
za usługi przesyłowe
cena za zamówioną moc cieplną

Grupa odbiorców K1 - IOR

zł/MW

zł/MW

j.m.

roczna
rata miesięczna
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła
zł/m3
stawka opłaty stałej za usługi
roczna
przesyłowe
rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej
zł/GJ
za usługi przesyłowe
cena za zamówioną moc cieplną

Grupa odbiorców K1 - GO
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zł/MW

zł/MW

j.m.

roczna
zł/MW
rata miesięczna
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła
zł/m3
stawka opłaty stałej za usługi
roczna
zł/MW
przesyłowe
rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej
zł/GJ
za usługi przesyłowe
cena za zamówioną moc cieplną

Grupa odbiorców K2 - IW

j.m.

roczna
rata miesięczna
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła
zł/m3
stawka opłaty stałej za usługi
roczna
przesyłowe
rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej
zł/GJ
za usługi przesyłowe
cena za zamówioną moc cieplną

Grupa odbiorców K2 - IO

zł/MW

j.m.

roczna
rata miesięczna
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła
zł/m3
stawka opłaty stałej za usługi
roczna
przesyłowe
rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej
zł/GJ
za usługi przesyłowe
cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

zł/MW

zł/MW

NETTO
88 647,90
7 387,33
18,16
18,14
19 001,42
1 583,45

BRUTTO*
108 150,44
9 012,54
22,16
22,13
23 181,73
1 931,81

6,98

8,52

NETTO
88 647,90
7 387,33
18,16
18,14
17 882,68
1 490,22

BRUTTO*
108 150,44
9 012,54
22,16
22,13
21 816,87
1 818,07

7,09

8,65

NETTO
88 647,90
7 387,33
18,16
18,14
31 269,56
2 605,80

BRUTTO*
108 150,44
9 012,54
22,16
22,13
38 148,86
3 179,07

10,09

12,31

NETTO
143 541,58
11 961,80
36,39
18,14
21 918,87
1 826,57

BRUTTO*
175 120,73
14 593,39
44,40
22,13
26 741,02
2 228,42

10,36

12,64

NETTO
143 541,58
11 961,80
36,39
18,14
11 632,42
969,37

BRUTTO*
175 120,73
14 593,39
44,40
22,13
14 191,55
1 182,63

5,11

6,23
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j.m.

Grupa odbiorców K2 - IOR

roczna
rata miesięczna
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła
zł/m3
stawka opłaty stałej za usługi
roczna
przesyłowe
rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej
zł/GJ
za usługi przesyłowe
cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

zł/MW

j.m.

Grupa odbiorców GW
stawka opłaty miesięcznej
za zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

BRUTTO*
175 120,73
14 593,39
44,40
22,13
12 471,72
1 039,31

4,49

5,48

NETTO

zł/MW
zł/GJ
j.m.

Grupa odbiorców OW
stawka opłaty miesięcznej
za zamówioną moc cieplną
stawka opłaty za ciepło

NETTO
143 541,58
11 961,80
36,39
18,14
10 222,72
851,89

16 410,42

20 020,71

49,47

60,35

NETTO

zł/MW
zł/GJ

BRUTTO*

BRUTTO*

19 700,48

24 034,59

60,24

73,49

* uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

Prezes Zarządu
Barbara Stanuch
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POROZUMIENIE

zawarte w dniu 16.10.2008 r. w Pruszczu Gdańskim, pomiędzy
Powiatem Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy
ul. Wojska Polskiego 16, reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu, w imieniu którego działają:
1. Cezary Bieniasz – Krzywiec- Starosta,
2. Roman Chylewski – Wicestarosta,
a
Gminą Cedry Wielkie z siedzibą, przy ul. Krasickiego 16,
83-020 Cedry Wielkie, reprezentowaną przez:
Janusza Golińskiego – Wójta Gminy Cedry Wielkie,
następującej treści:
PRZEDMIOT POROZUMIENIA
Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na podstawie:
Uchwały Nr XVII/111/2008 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia
22 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie
Gminie Cedry Wielkie realizacji zadania pod nazwą: „Budowa chodnika długości 950 mb (szlak pieszo-rowerowy) przy
drodze powiatowej nr 2234G Cedry Wielkie – Cedry Małe”
w msc. Cedry Małe” i udzielenie dotacji celowej Gminie Cedry
Wielkie.
oraz
Uchwały Nr XVI/142/2008 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia
24 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcia

przez Gminę Cedry Wielkie do realizacji zadania z zakresu
właściwości Powiatu gdańskiego pn.„Budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 2234G Cedry Wielkie – Cedry Małe
w msc. Cedry Małe” i udzielenie przez Gminę Cedry Wielkie
pomocy rzeczowej Powiatowi Gdańskiemu.
ZOBOWIĄZANIA STRON
§1
1. Powiat Gdański powierza Gminie Cedry Wielkie realizację
zadania pod nazwą: „Budowa chodnika, o długości 950 mb
(szlak pieszo-rowerowy) przy drodze powiatowej Nr 2234G
Cedry Wielkie – Cedry Małe, w msc. Cedry Małe”.
2. Strony ustalają, iż przedmiot porozumienia zostanie zrealizowany do dnia 30.11.2008 r.
3. Rozliczenie rzeczowo – finansowe realizacji zadania
Gmina Cedry Wielkie przekaże Powiatowi Gdańskiemu do
15.12.2008.
§2
Zakres zadania ustalony został w oparciu o projekt budowlano – wykonawczy oraz kosztorys inwestorski wykonany przez
Gminę Cedry Wielkie.
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KOSZT ZADANIA
§3
Strony niniejszego Porozumienia ustalają, że łączny koszt
przygotowania i wykonania zadania pn. „Budowa chodnika długości 950 mb (szlak pieszo-rowerowy) przy drodze powiatowej
nr 2234G Cedry Wielkie – Cedry Małe” w msc. Cedry Małe”,
o którym mowa w § 1 nie przekroczy wartości 600.000 zł.
brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych brutto).
§4
Ostateczne określenie kosztu wykonania zadania nastąpi
po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu stosownej umowy
z Wykonawcą.
§5
1. Na realizację zadania pn. „Budowa chodnika długości
950 mb (szlak pieszo-rowerowy) przy drodze powiatowej
nr 2234G Cedry Wielkie – Cedry Małe” w msc. Cedry Małe”,
o którym mowa w § 1 Powiat Gdański przekaże Gminie
Cedry Wielkie dotację z budżetu Powiatu Gdańskiego
w wysokości nieprzekraczającej kwoty 300.000,00 zł brutto
(słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
2. Na pokrycie pozostałej części kosztów zadania Gmina
Cedry Wielkie udzieli Powiatowi Gdańskiemu pomocy
rzeczowej na zasadach określonych w odrębnej umowie.
3. W przypadku, kiedy rzeczywisty koszt przygotowania i realizacji zadania, o którym mowa w § 1 okaże się niższy niż
planowany koszt, o którym mowa w § 3, udział ﬁnansowy
stron porozumienia w nakładach na przygotowanie i realizację zadania ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu.
4. W przypadku, kiedy rzeczywisty koszt przygotowania
i realizacji zadania, o którym mowa w § 1 okaże się wyższy
niż planowany koszt, o którym mowa w § 3, nadwyżkę
w tych kosztach pokryje Gmina Cedry Wielkie.

7. Terminowego i prawidłowego regulowania zobowiązań
płatniczych, a w przypadku ich nieterminowej realizacji
z winy Gminy Cedry Wielkie, koszty takiego działania
obciążają Gminę Cedry Wielkie.
8. Doprowadzenia do odbioru końcowego robót i przekazania zadania na majątek Powiatu Gdańskiego oraz
dostarczenie dowodów PT.
9. Składania informacji Powiatowi Gdańskiemu z przebiegu robót, na jego pisemne żądanie.
10. Egzekwowania kar i odszkodowań od uczestnika
procesu inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami ujętymi
w umowie zawartej z wykonawcą zadania.
11. Przeprowadzenia przeglądów technicznych w okresie
gwarancji i rękojmi przy udziale przedstawiciela Powiatu Gdańskiego.
12. Umożliwienia upoważnionym pracownikom Starostwa
Powiatowego do kontroli dokumentów związanych
z wykonaniem zadania.
ROZLICZENIE DOTACJI
§8
1. Powiat Gdański dokona wpłaty dotacji przypadającej na
niego części współﬁnansowania na rachunek Gminy Cedry
Wielkie, na dwa dni przed dokonaniem płatności na rzecz
wybranego wykonawcy, na pisemny wniosek Gminy Cedry
Wielkie.
2. Gmina zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej
w terminie 15 dni od daty zakończenia zadania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia wymaga
formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§6
Wszystkie roboty budowlane, dostawy i usługi zlecane
będą na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 223, poz.1655).
ZOBOWIĄZANIA GMINY CEDRY WIELKIE
§7
Ustala się, że Gmina Cedry Wielkie zobowiązana będzie
w szczególności do:
1. Wybrania wykonawcy, w trybie ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Zawarcia umowy z wykonawcą robót wyłonionym
w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.
3. Sprawowania nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami i we współdziałaniu z przedstawicielem Powiatu Gdańskiego.
4. Zapewnienia koordynacji prowadzonych robót.
5. Kontrolowania i rozliczania wykonawcy robót.
6. Przygotowania, rozpisania, dokonania odbioru robót
od wykonawcy. Rozpisanie do odbioru następuje po
sprawdzeniu gotowości do odbioru w uzgodnieniu
z przedstawicielem Powiatu Gdańskiego.

§ 10
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu
stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o ﬁnansach publicznych.
§ 11
Ewentualne spory wynikłe z niniejszego Porozumienia
podlegać będą orzecznictwu sądu powszechnego właściwego
dla Powiatu Gdańskiego.
§ 12
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego na podstawie art. 13 pkt 6 lit. a
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 68 poz. 449).
§ 13
Porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Gmina Cedry
Wielkie, a 3 egzemplarze Powiat Gdański.
Powiat Gdański
Starosta
Cezary Bieniasz-Krzywiec
Wicestrarosta
Roman Chylewski

Gmina Cedry Wielkie
Wójt
Janusz Goliński
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Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać:
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Nr konta: Bank Zachodni WBK S. A.
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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
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