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3089
UCHWAŁA Nr XX/140/08
Rady Gminy Puck
z dnia 3 listopada 2008 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst. jedn. z 2006 r. Dz. U.
Nr 136 poz. 969 ze zm.),Komunikat Prezesa GUS z dnia 17
października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M. P. Nr 81 poz.
717) Rada Gminy Puck uchwala, co następuje:
§1
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego na terenie Gminy Puck ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17
października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta

za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. Nr 81
poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 kwintal do kwoty 40,00 za
1 kwintal.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i ma zastosowanie w 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Czernicki

3090
UCHWAŁA Nr XX/141/08
Rady Gminy Puck
z dnia 3 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. Nr 121
poz. 844 ze zm.), Obwieszczenie 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 Puck uchwala, co następuje:

3.

4.

§1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości nie
związanych z działalnością gospodarczą w następującej
wysokości:
1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m 2
powierzchni użytkowej
0,55 zł.
2. od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od
1 m2 powierzchni użytkowej
4,20 zł.
3. od gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,90 zł.
b) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2
powierzchni
0,25 zł.
§2
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w
następującej wysokości:
1. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowe 16,00 zł.
2. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie

5.
6.

działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
3,90 zł.
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej
9,24 zł.
od zakładów nowopowstałych zatrudniających minimum
3 pracowników na stałe od 1 m2 powierzchni użytkowej:
10,00 zł.
Ulgę przyznaje się na rok podatkowy na pisemny wniosek
podatnika (przedsiębiorcy)
Do wniosku należy dołączyć:
— zaświadczenie ZUS potwierdzające terminowe opłacanie składek
— zaświadczenie o ilości zatrudnionych osób na stałe na
terenie gminy
— zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej
od budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7
2% ich wartości
od gruntów związanych z działalnością gospodarczą bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
0,65 zł
i budynków od 1 m2 powierzchni
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.
§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma
zastosowanie na 2009 rok.
Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Czernicki
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3091
UCHWAŁA Nr XX/142/08
Rady Gminy Puck
z dnia 3 listopada 2008 r.

w sprawie określenia stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Puck
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zm.) w związku z art. 18a i art. 19 ust. 1, 2, 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z ze zm.) oraz art. 4 ust. 2
i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.
U. Nr 62 poz. 718 ze zm.), Rada Gminy Puck uchwala, co
następuje:
§1
Określa się wysokość stawki opłaty od posiadania psów
na terenie Gminy Puck, w kwocie 40,00 zł rocznie od każdego posiadanego psa.
§2

§3
Jeżeli nabyto psa po terminie określonym w poprzednim
paragrafie opłatę wpłaca się w ciągu 14 dni od daty wejścia
w posiadanie psa, jeżeli opłatę od tego psa nie wpłacił
poprzedni posiadacz.
§4
Ustala się, że wpływy z opłaty od posiadania psów stanowić będą zwiększenie środków finansowych dla sołectw
na terenie, którego opłata została zainkasowana.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i ma zastosowanie w roku 2009

Opłatę od posiadania psów wpłaca się z góry bez wezwania na dany rok podatkowy jednorazowo w terminie płatności
I raty zobowiązania pieniężnego, do dnia 15 marca

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Czernicki

3092
UCHWAŁA Nr XX/146/08
Rady Gminy Puck
z dnia 3 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia 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.z 2001 r., Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1, 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. z 2006 r., Dz. U. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 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 Puck
uchwala, co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie Gminy Puck:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 542,00
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 767,00
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
- 869,00
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton
— o liczbie osi 2
1.533,00
— o liczbie osi 3
1.533,00
— o liczbie osi 4 i więcej 1.533,00
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26
— o liczbie osi 2
1.635,00
— o liczbie osi 3
1.737,00
— o liczbie osi 4 i więcej
1.737,00
c) równej lub wyższej niż 26 ton
— o liczbie osi 2
1.840,00
— o liczbie osi 3
1.891,00
d) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 ton

— o liczbie osi 4 i więcej
2.498,00
e) równej lub wyższej niż 29 ton
— o liczbie osi 4 i więcej
2.507,00
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 1.022,00
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton
1.124,00
c) od 9 ton i poniżej 12 ton
1.175,00
d) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
— o liczbie osi 2
1.635,00
— o liczbie osi 3 i więcej
1.761,00
e) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton
— o liczbie osi 2
1.921,00
f) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie
— o liczbie osi 2
1.936,00
g) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
— o liczbie osi 3 i więcej
1.931,00
h) wyższej niż 36 ton
— o liczbie osi 2
1.979,00
i) wyższej niż 36 ton i mniejszej niż 40 ton
— o liczbie osi 3 i więcej
2.498,00
j) równej lub wyższej niż 40 ton
— o liczbie osi 3 i więcej
2.560,00
4. Od przyczep i naczep, które łączenie 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:
- 836,00
5. Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
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podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
— o liczbie osi 1
767,00
— o liczbie osi 2
767,00
— o liczbie osi 3 i więcej
964,00
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
— o liczbie osi 1
971,00
— o liczbie osi 2
1.320,00
— o liczbie osi 3 i więcej
971,00
c) wyższej niż 36 ton
— o liczbie osi 1
1.124,00
— o liczbie osi 2
1.737,00
— o liczbie osi 3 i więcej
1.309,00

6. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1.255,00
b) od 30 miejsc i więcej
1.635,00
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i obowiązuje w roku 2009.
Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Czernicki

3093
Uchwała Nr XXXVII/254/2008
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 5
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca
2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r./M.P. Nr 59, poz. 531/Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§1
Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości
na terenie gminy Rumia:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
- 0,67 zł od 1 m2 pow.,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
- 3,67 zł od 1 ha pow.,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,28 zł od 1 m2
pow.,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych
- 0,55 zł od 1 m2 pow. użyt.,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- 17,64 zł od 1 m2 pow. użyt.,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- 8,72 zł od 1 m2 pow. użyt.,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
- 3,72 zł od 1 m2 pow. użyt.,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 6,26 zł od 1 m2 pow.
użyt.,
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3
Traci moc uchwała Nr XXXII/327/2004 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia
wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
§4
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 Miejskiej Rumi
Witold Reclaf

3094
UCHWAŁA Nr XXIV/189/08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust 1, art. 41 ust
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(T.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,

poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 181, poz. 1337,oraz z
2007 Nr 48,poz. 327 i Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)
w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
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o podatkach i opłatach lokalnych1). (T.j.: Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 Nr 220 poz. 1601,Nr 225 poz. 1635 Nr
245 poz. 1775 Nr 249 poz. 1828 Nr 251 poz. 1847.)oraz
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 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
Ryjewo uchwala, co następuje:
§1
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Rok produkcji – stawka podatku (w złotych)
od 1980 r

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

do 1980 r

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

649,00
1.080,00
1.292,00

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

1

2

zasilane gazem

438,00
597,00
762,00

zasilane innym
paliwem

619,00
971,00
1.184,00

od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia stawki podatku
wynoszą:
Stawka podatku
(w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
4

Dwie osie
12

13

1.304,00

1.657,00

13

14

1.534,00

1.751,00

14

15

1.977,00

2.027,00

2.035,00

2.321,00

15
Trzy osie
12

17

1.284,00

1.393,00

17

19

1.497,00

1.601,00

19

21

1.710,00

1.814,00

21

23

1.814,00

2.027,00

23

25

1.975,00

2.216,00

2.198,00

2.321,00

25
Cztery osie i więcej
12

25

1.548,00

1.596,00

25

27

1.596,00

1.809,00

27

29

1.809,00

2.017,00

29

31

2.017,00

2.532,00

2.208,00

2.532,00

31
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4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia
stawki wynoszą:

Stawka podatku
(w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z
inne systemy
zawieszeniem
zawieszenia osi
pneumatycznych lub
jezdnych
zawieszeniem uznanym za
równoważne

2

4

3
Dwie osie

12

18

646,00

753,00

18

25

700,00

1.092,00

25

31

967,00

1.414,00

1.476,00

1.992,00

1.591,00

1.943,00

2.017,00

2.578,00

31
Trzy osie
12

40

40

5. Od przyczepy i naczepy, które z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 9 ton
- 198,00 zł
b) od 9 ton i poniżej 12 ton
- 238,00 zł

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

1

2

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

Stawka podatku
(w złotych)
Oś jezdna(osie jezdne) z
inne systemy zawieszenia
zawieszeniem
osi jezdnych
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
4
Jedna oś

12

18

243,00

489,00

18

25

352,00

647,00

509,00

811,00

25
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Dwie osie
12

28

753,00

915,00

28

33

1.125,00

1.231,00

33

38

1.424,00

1.497,00

1.497,00

1.786,00

1.497,00

1.538,00

1.548,00

1.867,00

38
Trzy osie
12

38

38

7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 30 miejsc
- 821,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1.186,00 zł
§2

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczacy
Rady Gminy
Kazimierz Zima

§3
Traci moc uchwała Nr XV/101/07 Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych

3095
UCHWAŁA Nr XXIV/190/08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 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 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, oraz z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.
1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.
Nr 48,poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (T.j.: Dz. U. z
2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191,poz. 1412,Nr 245,poz. 1775
i Nr 249,poz. 1825 oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 747) Rada
Gminy Ryjewo uchwala, co następuje:
§1
Postanawia się obniżyć średnią cenę skupu żyta, określoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października
2008 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospo-

litej Polskiej Monitor Polski z dnia 27 października 2008 r.
Nr 81, pod poz. 717 z kwoty 55,80 zł do kwoty 45,00 zł za 1
kwintal żyta, przyjmując tę wysokość jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2009 rok.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego a ponadto podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Ryjewie oraz
w miejscach publicznych na terenie gminy Ryjewo i ma
zastosowanie do zobowiązań podatkowych w podatku
rolnym w roku 2009.
Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Zima
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3096
UCHWAŁA Nr XXII/230/08
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 21 października 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psa i opłaty
miejscowej.
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. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.
717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr
175 poz. 1457,z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z
2007 r. Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218//w związku z art.
5, 17,18 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 zm.
Dz. U z 2006 r. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245
poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, z 2008 r.
Nr 93 poz. 585, Nr 116, poz. 730 oraz MP Nr 59 poz. 531 z
2008 r./ Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,60 zł od
1m2 p.u.
a - z podatku zwalnia się strychy i piwnice.
2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej,
– 18,50 zł od 1 m2 p.u.
a - z podatku zwalnia się budynki, grunty i budowle przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie – szewstwo, kowalstwo i bednarstwo.
3. Od budynków pozostałych na działkach budowlanych za
1m2:
a – związanych z budownictwem mieszkalnym – 3,50 zł;
b – pozostałych
- 6,64 zł.
4. Od budynków letniskowych
– 6,64 zł od 1 m2 p.u.
5. Od powierzchni użytkowej budynków zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczejw zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł od 1m2
p.u.
6. Od powierzchni zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych
– 4,01 zł od 1m2 p.u.
7. Od budowli - 2% ich wartości.
8. Od m2 powierzchni gruntów:
a - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków
- 0,73 zł;

b - pozostałych:
- letniskowych
- 0,37 zł
- grunty pozostałe
0,22 zł
9. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych
– 3,90 zł od 1ha.
§2
1. Określa się stawkę opłaty od posiadania psów w gminie
Sierakowice w wysokości 45 zł od jednego posiadanego
psa.
2. Opłatę wymienioną w pkt 1 wpłaca się z góry na konto
Urzędu Gminy bez wezwania do dnia 31 marca każdego
roku, a gdy podatnik nabył psa po tym terminie, to
wówczas wpłaca się podatek w ciągu 1 miesiąca od daty
nabycia psa, jeżeli podatku od niego za dany rok nie
wpłacił poprzedni właściciel.
§3
Określa się stawkę dzienną opłaty miejscowej w gminie
Sierakowice, za każdy dzień pobytu w wysokości 1,85 zł
od osoby fizycznej przebywającej okresowo w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne walory krajobrazowe,
właściwości klimatyczne oraz warunki umożliwiające pobyt
osób w: Kamienicy Królewskiej, Gowidlinie, Lemanach,
Załakowie.
§4
Ustala się bonifikatę w wysokości 50% dla emerytów
i rencistów dla stawki podatku określonego w § 1 pkt 8 ppkt
b – grunty pozostałe.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.
§6
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała Rady Gminy Nr XI/113/07 z dnia 20 listopada
2007 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Suchta

3097
UCHWAŁA Nr XXVI/219/2008
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz. U. z
2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.); art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz 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 Miejska w Skarszewach uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się następujące stawki podatku od środków
transportowych obowiązujące na terenie Gminy
Skarszewy:
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1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) Powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
671,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
1.124,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.354,00 zł
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton
2 402,00 zł
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o którym
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
1 571,00 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o którym
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie
1.896,00 zł
b) powyżej 36 ton
2.350,00 zł
5) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt
5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego)
578,00 zł
6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą:

a) od 12 ton do 36 ton włącznnie
1 355,00 zł
b) powyżej 36 ton
1.650,00 zł
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do
siedzenia
a) mniejszej niż 30 miejsc
1.146,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.583,00 zł
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew.
§3
Traci moc uchwała Nr XIII/108/2007 Rady Miejskiej w
Skarszewach z dnia 10 października 2007 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych.
§4
Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1
stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Flis
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.
07.1999).

3098
UCHWAŁA Nr XXVI/220/2008
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Skarszewy.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz. U. z
2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.); art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz 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 Miejska w Skarszewach uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1. Od gruntów:
1) Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,67 zł
2) Od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
3,90 zł
3) Od 1 m2 powierzchni gruntów przeznaczonych pod
budownictwo letniskowe
0,23 zł
4) Od 1 m2 powierzchni gruntów zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego
0,17 zł
5) Od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych
0,17 zł
2. Od budynków lub ich części:
1) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
0,60 zł
2) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej:
a) handlowej
17,82 zł
b) innej niż handlowa
15,20 zł
3) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,86 zł
4) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych
2,19 zł
5) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pozarządowe 4,37 zł
6) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków letniskowych
6,56 zł
7) Od 1 m2 powierzchni użytkowej garaży wolnostojących
5,68 zł
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8) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych
4,37 zł
3. Od wartości budowli:
1) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania
ciepła, od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczych
ciepła i wody oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków
1,47%
2) od pozostałych budowli lub ich części
2,00%

§4
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Skarszewy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Flis

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew.
§3
Traci moc uchwała Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w
Skarszewach z dnia 10 października 2007 r. w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze
gminy Skarszewy.

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

3099
UCHWAŁA Nr XXVI/221/2008
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie ustalenia poboru podatków lokalnych w drodze inkasa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. DzU z
2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 pkt
12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tj. DzU z 2006 r. Nr 121 poz 844 z późniejszymi zmianami), art 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (tj. z 2006 r. Nr 136 poz 969 z późn. zm.),
art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (DzU z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) Rada
Miejska w Skarszewach uchwala, co następuje:

§3
1. Inkasent rozlicza i wpłaca pobrane kwoty podatków w
dniu następującym po ustawowym terminie płatności
podatku.
2. Inkasent odpowiada całym swoim majątkiem za pobrane,
a nie wpłacone w terminie podatki.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew.

§1

§5

Ustala się pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania
pieniężnego od mieszkańców wsi w drodze inkasa.

Traci moc Uchwała Nr XXI/215/2000 Rady Miejskiej w
Skarszewach z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie poboru
podatków lokalnych w drodze inkasa.

§2

§6

Na inkasentów podatków wymienionych w § 1 wyznacza
się sołtysów sołectw gminy Skarszewy.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1
stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Flis

3100
UCHWAŁA Nr XXVI/222/2008
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r.
Nr 142 poz 1592 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz
U z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz Komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (MP Nr 81 poz

717) Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co następuje:
§1
Obniża się cenę 1 q żyta dla celów podatku rolnego do
kwoty 50 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew.
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§3

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Skarszewy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Przewodniczący Rady
Andrzej Flis

3101
UCHWAŁA Nr XX/179/2008
Rady Gminy Słupsk
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportu, obowiązującego na terenie
Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Dz. U.
z 2003 r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.
1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Nr 102, poz. 1055;
Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 175 poz. 1457; Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z
2007 r. Nr 48, poz. 974) oraz art. 10 i art. 12 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
i Nr 251 poz. 1847, Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Dz. U.
z 2008 r. Nr 116, poz. 730) uchwala się co następuje:
§1
Stawki podatku od posiadanych środków transportowych
wynoszą:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) od 3,5 do 5,5 ton włącznie
625,20 zł
b) powyżej 5,5 do 9 ton włącznie
1 042,00 zł
c) powyżej 9
1 250,40 zł
2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równoważne:
a) o liczbie osi jezdnych dwie
625,20 zł
b) o liczbie osi jezdnych trzy
1 250,40 zł
c) o liczbie osi jezdnych cztery i więcej
1 875,00 zł
3) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) o liczbie osi jezdnych dwie
1 354,60 zł
b) o liczbie osi jezdnych trzy
1 667,20 zł
c) o liczbie osi jezdnych cztery i więcej oraz o DMC od
12 ton do mniej niż 29 ton
2 084,60 zł
d) o liczbie osi jezdnych cztery i więcej oraz o DMC
równej i wyższej niż 29 ton
2 605,80 zł
4) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowywanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 do mniej niż 5,5 ton
625,20 zł
5) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne:
a) o liczbie osi jezdnych dwie
1 563,00 zł
b) o liczbie osi jezdnych trzy
1 875,00 zł
6) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) o liczbie osi jezdnych dwie i dopuszczalnej masie cał-

kowitej zespołu pojazdów od 12 ton do mniej niż 31
ton
1 563,00 zł
b) o liczbie osi jezdnych dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 31 ton
2 031,90 zł
c) o liczbie osi jezdnych trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do mniej niż 40
ton
1 875,00 zł
d) o liczbie osi jezdnych trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 40 ton
2 605,80 zł
7) Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzą przez podatnika
podatku rolnego), o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) od 7 do mniej niż 12 ton
729,60 zł
8) Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego), o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12
ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równoważne:
a) o liczbie osi jezdnych- jedna
833,60 zł
b) o liczbie osi jezdnych- dwie
1 250,40 zł
c) o liczbie osi jezdnych- trzy
1 042,00 zł
9) Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego), z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych:
a) o liczbie osi jezdnych- jedna i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 12
ton
1 042,00 zł
b) o liczbie osi jezdnych- dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do 36 ton
włącznie
1 458,80 zł
c) o liczbie osi jezdnych- dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do powyżej 36 ton 1 875,00 zł
d) o liczbie osi jezdnych- trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do 36 ton
włącznie
1 250,40 zł
e) o liczbie osi jezdnych- trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do powyżej 36 ton 1 563,00 zł
10) Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia
a) do mniej niż 15 miejsc
625,20 zł
b) od 15 do 30 miejsc włącznie
1 146,20 zł
c) powyżej 30 miejsc
1 771,40 zł
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Słupsk.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przy-
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jęty na terenie Gminy Słupsk.

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogło-

Przewodniczący
Rady Gminy Słupsk
Mirosław Klemiato

3102
UCHWAŁA Nr XX/180/2008
Rady Gminy Słupsk
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze
Gminy Słupsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Dz. U.
z 2003 r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.
1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Nr 102, poz. 1055;
Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 175 poz. 1457; Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z
2007 r. Nr 48, poz. 974) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr
136, poz. 969 ze zm.: Dz. U. z2005 r. Nr 143 poz. 1199; Dz.
U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1412; Nr 249 poz. 1825, Nr 245 poz.
1775; Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 747; Dz. U. z 2008. Nr
116, poz. 730) Rada Gminy Słupsk uchwala, co następuje:
§1
1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2008 r. podaną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października
2008 r. z kwoty 55,80 zł za 1 kwintal do kwoty 50,00 zł za
1 kwintal.

2. Obniżona cena skupu żyta stanowić będzie podstawę do
obliczania podatku rolnego na 2009 r.
§2
Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych
w drodze inkasa.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Słupsk.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Słupsk.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Słupsk
Mirosław Klemiato

3103
UCHWAŁA Nr XX/181/2008
Rady Gminy Słupsk
z dnia 28 października 2008 r.
dotycząca zmiany Uchwały Rady Gminy Słupsk nr XIV/121/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz łącznego
zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 6b ustawy o podatku rolnym z dnia 15
listopada 1984 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze
zm.: Dz. U. z 2005 r., Nr 143, poz. 1199; Dz. U. z 2006 r. Nr
191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775 oraz
Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 747), art. 6 ust. 12 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (t.j.
Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr
143, poz. 1199; Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847) i art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym z dnia
30 października 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.
1682 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826; Dz. U. Nr z
2005 r. N 164, poz. 1365, Nr 143, poz. 1199, Dz. U. Nr 179
poz. 1484, Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 oraz Nr 249,
poz. 1825) Rada Gminy Słupsk uchwala, co następuje:

§1
W załączniku Nr 1 Uchwały Rady Gminy Słupsk nr
XIV/121/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie poboru
w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych,
podatku od nieruchomości od osób fizycznych i łącznego
zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje sie pozycję 9 w brzmieniu: „9. Sołectwo Gać, Gać
Leśna, inkasent Czubak Mariusz ”
2) w pozycji 16 skreśla się wyrazy: „Gać, Gać Leśna”
3) w pozycji 18 wyrazy: „Sobczyk Antoni” zastępuje sie
wyrazami:„Sobczyk Marianna”
§2
Zaktualizowany załącznik o którym mowa w § 1 stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
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§3

§4

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy
Słupsk.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Słupsk
Mirosław Klemiato
Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XX/181/2008
Rady Gminy Słupsk
z dnia 28 października2008 roku

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię inkasenta

1.

Bierkowo

Gołofit Kazimiera

2.

Bukówka

Zub Anna

3.

Bydlino

Sapijaszka Janusz

4.

Bruskowo Wielkie

Wątor Eugenia

5.

Bruskowo Małe, Wierzbięcin

Waliłko Iwona

6.

Gałęzinowo

Wepryk Tomasz

7.

Grąsino

Mączka Jacek

8.

Głobino

Gabriel Zygmunt

9.

Gać, Gać Leśna

Czubak Mariusz

10.

Karżcino

Minginowicz Michał

11.

Krępa, Łupiny, Płaszewko

Mądry Jan

12.

Krzemienica

Papoń Urszula

13.

Rogawica

Mularczyk Zuzanna

14.

Kukowo

Orynycz Marek

15.

Lubuczewo

Płoszaj Marianna

16.

Redęcin

Winiarski Grzegorz

17.

Redzikowo SHR

Wroniszewski Jerzy

18.

Siemianice, Swochowo,
Niewierowo

Sobczyk Marianna

19.

Stanięcino

Rutkowski Ryszard

20.

Strzelino

Warczachowski Mirosław

21.

Strzelinko

Mazurek Danuta

22.

Swołowo

Statkiewicz Edyta

23.

Warblewo, Warblewko

Arciszewski Jerzy

24.

Wiklino, Lękwica

Mierzejewski Zdzisław

25.

Wieszyno

Kucharczyk Maria

26.

Wielichowo, Gajki

Jaworski Józef

27.

Włynkowo

Skrzypek Jarosław

28.

Włynkówko

Stec Wanda

29.

Wrzeście, Kępno

Winiarczyk Marek

30.

Jezierzyce Oś.

Perlański Dariusz

31.

Redzikowo Oś.

Piwoni Waldemar

32.

Kusowo Oś.

Kus Ewa

33.

Jezierzyce SHR

Frączkiewicz Jadwiga
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3104
UCHWAŁA Nr XXI/135/08
Rady Gminy w Smętowie Granicznym
z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok na
obszarze gminy Smętowo Graniczne

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969)
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) Rada Gminy w Smętowie Granicznym uchwala, co
następuje:
§1
1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na
podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 17.10.2008 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów

2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 q do
kwoty 40,00 zł za 1q.
2. Kwotę określoną w ust. 1 przyjmuje się jako podstawę do
obliczenia podatku rolnego na rok 2009.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Uchwała ma zastosowanie do podatku
należnego za 2009 rok.
Przewodniczący
Rady Gminy
w Smętowie Granicznym
Jan Kulczyński

3105
UCHWAŁA Nr XXI/136/08
Rady Gminy w Smętowie Granicznym
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie podatków i opłat lokalnych
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz Obwieszczenie 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) Rada Gminy w Smętowie Granicznym uchwala,
co następuje:

6) od 1 m2 powierzchni gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
- 0,60 zł,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizację pożytku publicznego
- 0,10 zł
7) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki
retencyjne lub elektrownie wodne
- 2,80 zł.

§1

1) Podatki płatne w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego od osób fizycznych pobiera się w drodze
inkasa przez sołtysów.
2) Niezależnie od ustaleń określonych w ust. 1 osoby
fizyczne mogą płacić zobowiązanie pieniężne na
rachunek Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym w
Banku Spółdzielczym Smętowo Gr. Nr 19 8343 0008
0000 0244 2000 0003.

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,50 zł od 1m2
powierzchni użytkowej,
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od części budynków
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej:
a) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż wymieniona
w lit. b - 14,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,30 zł od 1m2
powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych - 3,10 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
4) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizację pożytku publicznego- 4,20 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
5) od budowli 2% wartości,

§2

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od roku podatkowego 2009.
Przewodniczący
Rady Gminy
w Smętowie Granicznym
Jan Kulczyński
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkow-
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skimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z

20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii
Europejskiej.

3106
UCHWAŁA Nr XXI/137/08
Rady Gminy w Smętowie Granicznym
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) (t.j. Dz. U. z
2006 r., Nr 121, poz. 844, zm. z 2006 r. Dz U. Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847, Nr 245, poz. 1775, zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 93 poz.
585, Nr 116 poz. 730) i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 29.07.2008 r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P.
Nr 59, poz. 531) Rada Gminy w Smętowie Granicznym
uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 dla Gminy Smętowo Graniczne:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 włącznie
534,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
728,00 zł
3) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
860,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
1) o zawieszeniu pneumatycznym lub uznanym za równoważne
a) o liczbie osi dwie:
— od 12 ton włącznie do poniżej 14 ton 1.271,00 zł
1.285,00 zł
— od 14 ton włącznie i więcej
b) o liczbie osi trzy:
— od 12 ton włącznie do poniżej 23 ton 1.166,00 zł
— od 23 ton włącznie i więcej
1.262,00 zł
c) o liczbie osi cztery i więcej:
— od 12 ton włącznie do poniżej 25 ton 1.263,00 zł
— od 25 ton włącznie do poniżej 29 ton 1.542,00 zł
— od 29 ton włącznie i więcej
2.031,00 zł
2) o innym rodzaju zawieszenia
a) o liczbie osi dwie:
— od 12 ton włącznie do poniżej 14 ton 1.271,00 zł
— od 14 ton włącznie i więcej
1.446,00 zł
b) o liczbie osi trzy:
— od 12 ton włącznie do poniżej 23 ton 1.271,00 zł
— od 23 ton włącznie i więcej
1.825,00 zł
c) o liczbie osi cztery i więcej:
— od 12 ton włącznie do poniżej 25 ton 1.271,00 zł
— od 25 ton włącznie do poniżej 29 ton 1.919,00 zł
— od 29 ton włącznie i więcej
2.691,00 zł
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton:
1) od 3,5 tony do poniżej 5,5 ton
534,00 zł
2) od 5,5 tony włącznie do poniżej 9 ton
728,00 zł
3) od 9 ton włącznie do poniżej 12 ton
860,00 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton:
1) o zawieszeniu pneumatycznym lub uznanym za równoważne
a) o liczbie osi dwie:
— od 12 ton włącznie do poniżej 31 ton 1.608,00 zł
— od 31 ton włącznie i więcej
1.616,00 zł
b) o liczbie osi trzy:
— od 12 ton włącznie do poniżej 40 ton 1.520,00 zł
— od 40 ton włącznie i więcej
2.024,00 zł
2) o innym rodzaju zawieszenia
a) o liczbie osi dwie:
— od 12 ton włącznie do poniżej 31 ton 1.966,00 zł
— od 31 ton włącznie i więcej
2.080,00 zł
b) o liczbie osi trzy:
— od 12 ton włącznie do poniżej 40 ton 1.999,00 zł
2.691,00 zł
— od 40 ton włącznie i więcej
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7
ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników
podatku rolnego:
242,00 zł
6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatników podatku rolnego:
1) o zawieszeniu pneumatycznym lub uznanym za równoważne
a) o liczbie osi jedna:
— od 12 ton włącznie do poniżej 25 ton 227,00 zł
— od 25 ton włącznie i więcej
416,00 zł
b) o liczbie osi dwie:
— od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton 860,00 zł
— od 38 ton włącznie i więcej
1.411,00 zł
c) o liczbie osi trzy:
— od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton 831,00 zł
— od 38 ton włącznie i więcej
1.162,00 zł
2) o innym rodzaju zawieszenia
a) o liczbie osi jedna:
— od 12 ton włącznie do poniżej 25 ton 370,00 zł
— od 25 ton włącznie i więcej
658,00 zł
b) o liczbie osi dwie:
— od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton 1.503,00 zł
— od 38 ton włącznie i więcej
1.966,00 zł
c) o liczbie osi trzy:
— od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton 1.098,00 zł
— od 38 ton włącznie i więcej
1.503,00 zł
7. Od autobusów w zależności od ilości miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
668,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.466,00 zł
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§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwała Nr XII/74/07 Rady Gminy w Smętowie
Granicznym z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
i zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 165, poz. 3383).

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
w Smętowie Granicznym
Jan Kulczyński
1)

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

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

3107
UCHWAŁA Nr XXI/138/08
Rady Gminy w Smętowie Granicznym
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Smętowo Graniczne na 2009 rok
Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (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, zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 93 poz.
585, Nr 116 poz. 730), uchwala się co następuje:
§1
Wprowadza się na terenie Gminy Smętowo Graniczne
opłatę od posiadania psów w wysokości rocznej 30,00 zł
(słownie: trzydzieści złotych) od jednego psa.
§2
Opłata od posiadania psów płatna jest z góry bez wezwania do dnia 15 marca każdego roku podatkowego.
§3
W opłacie od posiadania psów, poza zwolnieniami
określonymi w ustawie, wprowadza się następujące zwolnienia:
1) nie pobiera się opłaty od posiadania psów od dozorców
lub strażników mienia, którym pies służy pomocą przy
wykonywaniu pracy-z tytułu posiadania jednego psa.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smętowo Graniczne.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
w Smętowie Granicznym
Jan Kulczyński
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/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).

3108
UCHWAŁA Nr XXI/140/08
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
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. 15 i 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 26.07.2007 r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych (M.P. Nr 47, poz. 557) Rada Gminy Smętowo
Graniczne uchwala, co następuje:

§1
1. Stawka dzienna opłaty targowej na terenie Gminy
Smętowo Graniczne wynosi:
a) od sprzedaży „obnośnej” tj. dokonywanej z wózka, z
ręki, z kosza, z wiadra i roweru – 5,00 zł dziennie
b) od pozostałej sprzedaży – 15,00 zł dziennie
2. Należności z tytułu opłaty targowej będą egzekwowane
w trybie egzekucji administracyjnej.
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§3
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych
wsi z zastrzeżeniem ust. 3, zgodnie z załącznikiem nr 1
do uchwały.
3. W sołectwie Smętowo Graniczne opłatę targową
pobierał będzie pracownik Urzędu Gminy zatrudniony
na stanowisku obsługi sekretariatu.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smętowo Graniczne.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Poz. 3108, 3109
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/140/08
Rady Gminy Smętowie Granicznym
z dnia 14 listopada 2008 r.

Sołectwo Kopytkowo – Franciszek Gniewkowski
Sołectwo Leśna Jania – Renata Dąbrowska
Sołectwo Stara Jania – Danuta Chyła
Sołectwo Kościelna Jania - Stanisław Labon
Sołectwo Kamionka – Alicja Małkowska
Sołectwo Rynkówka – Roman Guzmann
Sołectwo Frąca – Elżbieta Muszyńska
Sołectwo Lalkowy – Irena Muszyńska
Sołectwo Smętówko –Teresa Barabaś
Sołectwo Luchowo – Mieczysław Chmura
Sołectwo Bobrowiec – Andrzej Wosk

Przewodniczący
Rady Gminy
w Smętowie Granicznym
Jan Kulczyński

3109
UCHWAŁA Nr XX/151/08
Rady Gminy Somonino
z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej,
opłaty miejscowej oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Somonino
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.,
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337 oraz z 2007 r., Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218) w związku z art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, art.
7 ust. 3,art. 18a ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r.
Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Somonino
uchwala, co następuje:
§1
1. Określa
się
wysokość
stawek
podatku
od
nieruchomości:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2
powierzchni użytkowej:
0,56 zł,
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej:
16,90 zł,
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej:
9,24 zł,
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej:
3,20 zł,
5) od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2

powierzchni użytkowej:
a) od budynków letniskowych:
6,64 zł,
b) od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
3,95 zł,
6) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej:
od wartości ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.
3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: - 2%.
7) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni:
0,65 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodnych od 1 ha powierzchni:
3,90 zł,
0,37 zł,
c) letniskowych od 1 m2 powierzchni:
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1
m2 powierzchni:
0,25 zł.
2. Zwalnia się od podatku:
1) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na
cele publicznej ochrony przeciwpożarowej,
2) budynki i budowle lub ich części służące do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zajęte
pod nie grunty,
3) budynki, budowle lub ich części i urządzenia związane
ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zajęte pod
nie grunty,
4) budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie
grunty na obszarze wysypisk śmieci dopuszczonych
do użytku publicznego,
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5) budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie
grunty wykorzystane do prowadzenia działalności w
zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej
i sportu,
6) budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie
grunty wykorzystane w działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
7) budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie
grunty wykorzystywane w zakresie pomocy osobom
dotkniętym dysfunkcjami społecznymi i umożliwienie
im powrotu do aktywności zawodowej,
8) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków
jako drogi, oznaczone, symbolem „dr”.
3. Zarządza się pobór podatku, o którym mowa w ust. 1 od
osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów.
4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso:
1) dla sołtysów sołectw Somonino i Goręczyno w wysokości 4% zainkasowanej kwoty
2) dla sołtysów pozostałych sołectw w wysokości 6%
zainkasowanej kwoty.
§2

§4
1. Określa się wysokość stawki dziennej opłaty miejscowej
w miejscowości Ostrzyce na kwotę:
1) od osób przebywających na polach namiotowych:
1,70 zł,
2) od pozostałych osób: 1,80 zł
2. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych
przebywających dłużej niż dobę na terenie miejscowości
Ostrzyce w celach turystycznych, wypoczynkowych lub
szkoleniowych.
3. Poboru opłaty dokonują inkasenci tj. osoby, u których
czasowo przebywają osoby fizyczne w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych
w dniu przybycia na podstawie prowadzonej książki
meldunkowej.
4. Inkasenci winni dokonywać rozliczenia pobranych opłat
z budżetem gminy w terminach do: - 31 lipca
— 30 września
— 15 grudnia
odprowadzając je do kasy lub na rachunek Urzędu Gminy.
Za nie odprowadzone w terminie należności naliczone
będą odsetki ustawowe.
5. Za pobór opłaty inkasenci otrzymują wynagrodzenie za
inkaso w wysokości 25% zainkasowanej kwoty.
6. Oprócz zwolnień określonych w art. 17 ust. 2 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych dodatkowo wprowadza
się zwolnienie z opłaty miejscowej dzieci do lat 5.

1. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości
25 zł od każdego psa rocznie.
2. Opłatę pobiera się w wysokości połowy stawki, jeżeli
właściciel psa nabył go w drugiej połowie roku.
3. Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 30
czerwca roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia
nabycie psa.
4. Zwalnia się od opłaty posiadanie szczeniąt w wieku do 6
miesięcy.
5. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa przez
sołtysów, którzy otrzymują wynagrodzenie za inkaso w
wysokości 20% zainkasowanej kwoty.
6. Wpłat można też dokonywać bezpośrednio do kasy lub
na rachunek Urzędu Gminy.

Traci moc Uchwała Nr X/69/07 Rady Gminy Somonino z
dnia 27 września 2007 r.. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania
psów, opłaty targowej, opłaty miejscowej oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w
Gminie Somonino. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r.Nr 156,poz.
2943)

§3

§6

1. Określa się wysokość stawki dziennej opłaty targowej od
osób dokonujących sprzedaży na targowiskach: 25,00 zł.
2. Zarządza się pobór tej opłaty w drodze inkasa
przez sołtysów lub właściciela targowiska, którzy
otrzymują wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20%
zainkasowanej kwoty.
3. Opłata targowa jest pobierana przed rozpoczęciem
sprzedaży na targowisku.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1stycznia 2009 r.

§5

Przewodniczący Rady
Andrzej Regliński

3110
UCHWAŁA Nr XIX/138/2008
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203 i Nr 167,poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz.

1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) oraz
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) uchwala się, co
następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,74 zł od 1 m2

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 129

Poz. 3110, 3111

— 10153 —

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– 0,24 zł - od 1 m2
powierzchni,
2) 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
- 17,57 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 odpłat-

nej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 4,90 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości: budynki,
budowle i zajęte pod nie grunty, wykorzystywane wyłącznie
na potrzeby kultury, kultury fizycznej, ochrony przeciwpożarowej, oświaty i pomocy społecznej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady
Jan Pawlina

3111
UCHWAŁA Nr XIX/139/2008
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 28 października 2008 r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.
1218), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr
220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr
249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz.
585 i Nr 116, poz. 730) oraz 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) uchwala się, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 704,61 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 1.175,49 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
- 1.410,58 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) od 12 ton do poniżej 18 ton
- 1.524,00 zł
b) od 18 ton do poniżej 25 ton
- 1.884,00 zł
c) od 25 ton do poniżej 29 ton
- 2.052,00 zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton
- 2.592,00 zł
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony do poniżej 12 ton - 1.645,67 zł
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do poniżej 18 ton
- 2.040,00 zł
b) od 18 ton do poniżej 25 ton
- 2.076,00 zł
c) od 25 ton do 36 ton włącznie
- 2.080,58 zł
d) powyżej 36 ton
- 2.508,00 zł
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 - 1100,00 zł
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) od 12 ton do poniżej 18 ton
- 1.140,00 zł
b) od 18 ton do poniżej 25 ton
- 1.188,00 zł
c) od 25 ton do 36 ton włącznie
- 1.645,67 zł
d) powyżej 36 ton
- 1.872,00 zł
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
- 1.068,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1.596,00 zł
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady
Jan Pawlina
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UCHWAŁA Nr XXIV/254/2008
Rady Gminy w Starogardzie Gd.
z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2009 rok,
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1, ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), w
związku z art. 5 ust. l, art. 7 ust. 3., art. 15, art. 18a.ust 1.art.
19 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z póź. zmianami) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów
z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2009 r. (M. P.
Nr 59 poz. 531 z 2008 r.) Rada Gminy w Starogardzie Gd.
uchwala, co następuje:
I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
§l
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości
następująco:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części
— od 1 m2 powierzchni użytkowej
0.54 zł
2. Od budynków letniskowych lub ich części
— od 1 m2 powierzchni użytkowej
6,30 zł
3. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
— od 1 m2 powierzchni użytkowej
4,20 zł
4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
9,24 zł
— od 1 m2 powierzchni użytkowej
5. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych
— od 1 m2 powierzchni użytkowej
4,01 zł
6. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
17,10 zł
— od 1 m2 powierzchni użytkowej
7. Od budowli 2% ich wartości
8. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych
— od 1 ha powierzchni
3,90 zł
9. Od gruntów letniskowych
0,30 zł
— od 1 m2 powierzchni
10. Od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
— od 1 m2 powierzchni
0,16 zł
11. Od gruntów związanych z prowadzenie działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
0,71 zł
— od 1 m2 powierzchni
§2
Oprócz zwolnień wynikających z ustawy zwalnia się od
podatku od nieruchomości:
1. budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej,
2. budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie
działalności w zakresie upowszechniania kultury,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej,
II OPŁATY LOKALNE
§3
Ustala się opłatę od posiadania psów w wysokości 65,00
zł. za jednego psa.
§4
1. Opłatę od posiadania psów wpłaca się z góry bez
wezwania w terminie do 31 marca lub w terminie 14
dni od dnia posiadania psa do kasy Urzędu Gminy w
Starogardzie Gd. lub do sołtysa. W przypadku powstania
lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu
roku, opłatę za ten rok ustala się proporcjonalnie do
liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.
§5
2. Oprócz zwolnień wynikających z ustawy, zwalnia się od
opłaty psy służące do pilnowania nieruchomości - po
jednym na każdą nieruchomość.
§6
1. Ustala się stawki dziennej opłaty targowej w następujący
sposób za handel:
1) z samochodu ciężarowego w wysokości
- 40 zł.
2) z samochodu osobowego dostawczego lub przyczepy
kempingowej w wysokości
- 31 zł
3) z samochodu osobowego, stolika lub straganu w wysokości
- 27 zł.
4) z kosza, ręki, wozu konnego lub ciągnika itp. w wysokości
- 21 zł.
§7
Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa przez
pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy na etacie
kierowcy.
§8
Ustala się prowizję dla inkasenta w wysokości 30% zainkasowanej opłaty targowej.
§9
Opłaty wymienione w § 6 niniejszej uchwały stosuje się
odpowiednio w miejscach handlu.
§ 10
Traci moc uchwała nr XIII/141/2007 z dnia 13listopada
2007 r.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starogard Gd.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Wierzba
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
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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
Rzeczpospolita Polską członkostwa w Unii Europejskiej —
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.

3113
UCHWAŁA Nr XXIV/255/2008
Rady Gminy w Starogardzie Gd.
z dnia 13 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) w związku z
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 ze zm.), Obwieszczeniem 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 z 2008 r.), oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z
dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r.
(M.P. Nr 59, poz. 531 z 2008 r.), Rada Gminy w Starogardzie Gd. uchwala, co następuje:

§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych (które w roku podatkowym
przekraczają wiek 4 lat) o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 650 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 980 zł,
c) powyżej 9 ton, a mniej niż 12 ton
– 1 304 zł.
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

Liczba osi i dopuszczalna
Stawka podatku uchwalona przez Radę Gminy
masa całkowita (w
( w złotych )
tonach)
Równej lub
mniejszej Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
wyższej
niż
pneumatycznym
lub
zawieszeniem
uznanym za równoważne

Dwie osie
1 590
1 600
1 612
1 642

12
13
14
15

13
14
15
∞

1 802
1 812
1 822
1 854

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
∞

1 470
1 484
1 538
1 590
1 642
1 802

1 634
1 654
1 705
1 758
1 812
2 170

12
25
27
29
31

25
27
29
31
∞

Cztery osie i więcej
1 632
1 696
1 746
1 802
2 172

2 066
2 118
2 172
2 596
2 596

Trzy osie
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3. od ciągników siodłowych i balastowych (które w roku
podatkowym przekraczają wiek 4 lat) przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony, ale poniżej 5,5 tony
– 1 306 zł,
b) od 5,5 tony, ale poniżej 9 ton
– 1 416 zł

c) od 9 ton, ale poniżej 12 ton
– 1 514 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton,

Liczba osi i dopuszczalna
Stawka podatku uchwalona przez Radę Gminy
masa całkowita zespołu
( w złotych )
pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy +
przyczepa
(w tonach)
Równej lub
mniejszej Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
wyższej
niż
pneumatycznym
lub
zawieszeniem
uznanym za równoważne

12
18
25
31
36

12
36
40

18
25
31
36
∞

Dwie osie
1 578
1 696
1 722
1 738
1 748

1 578
1 778
1 802
2 046
2 052

36
40
∞

Trzy osie
1 802
1 824
1 854

1 908
1 958
2 648

5. od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego),- które w roku podatkowym
przekraczają wiek 4 lat i łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton, ale poniżej 12 ton
– 436 zł,

6. od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton,

Liczba osi i dopuszczalna
Stawka podatku uchwalona przez Radę Gminy
masa całkowita zespołu
( w złotych )
pojazdów: naczepa
/przyczepa + pojazd
silnikowy
(w tonach)
Równej lub
mniejszej Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
wyższej
niż
pneumatycznym
lub
zawieszeniem
uznanym za równoważne

Jedna oś
12
18
25
36

18
25
36
∞

486
582
636
710

544
616
710
1144
Dwie osie

12
28
33
36
38

28
33
36
38
∞

762
848
1 054
1 114
1 218

1 198
1 270
1 514
1 568
1 802
Trzy osie

12
36
38

36
38
∞

866
912
1 006

1 174
1 238
1 378
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7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
- 762 zł,
b) od 30 miejsc
- 1090 zł.

§3
Traci moc uchwała Nr XIII/142/2007 r. z dnia 13 listopada
2007 r. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Starogard Gd.

§2

§5

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5, i 7, które
w roku podatkowym nie przekraczają wieku 4 lat, stawki
podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 546 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 876 zł,
c) powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton
– 1176 zł,
2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony, ale poniżej 5,5 tony
– 1 176 zł,
b) od 5,5 tony, ale poniżej 9 ton
– 1 252 zł,
c) od 9 ton, ale poniżej 12 ton
– 1306 zł,
3. od przyczep i naczep, (za wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton, ale poniżej 12 ton
– 424 zł,
4. od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
– 657 zł,
b) równej i wyższej niż 30 miejsc
– 984 zł

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Wierzba
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.

3114
UCHWAŁA Nr XXIV/268/2008
Rady Gminy w Starogardzie Gd.
z dnia 13 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1, ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), w
związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z
późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M. P. Nr 81 poz. 717 z 2008 r.) Rada Gminy
w Starogardzie Gdańskim uchwala, co następuje:
§1
Średnią cenę żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2008 r. określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. opublikowa-

nym w Monitorze Polskim Nr 81 pod poz. 717, obniża się z
kwoty 55,80 zł za 1 dt. do kwoty 50,00 zł za 1 dt.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starogard Gdański.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i ma
zastosowanie do podatku rolnego należnego za 2009 r., oraz
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Wierzba

3115
UCHWAŁA Nr XXXI/277/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
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. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M

P z 2008 r. Nr 59, poz. 531) uchwala się, co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
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darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,36 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,26 zł od 1 m2
powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 19,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– 9,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w

zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 2,14 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 6,57 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§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 Miasta
Starogard Gdański
Piotr Cychnerski

3116
UCHWAŁA Nr XXXI/278/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 października 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/120/2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański
oraz w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/352/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 7 grudnia
2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański
na rok 2006 i 2007.
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.) uchwala się, co następuje:
§1
Dokonuje się zmiany uchwały nr XIV/120/2007 Rady
Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 września
2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański oraz w
sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/352/2005 Rady Miejskiej
Starogardu Gdańskiego z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w
Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2006 i 2007 rok

w ten sposób, że w tytule uchwały po zapisie „w sprawie
określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
w Gminie Miejskiej Starogard Gdański” dodaje się zapis „na
rok 2008”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§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.
Przewodnicy Rady Miasta
Starogard Gdański
Piotr Cychnerski

3117
UCHWAŁA Nr XXXI/280/2008
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 22 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej
Starogard Gdański.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
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 opłat lokalnych w 2009 r.

(M.P. Nr 59, poz. 531) uchwala się, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański w
kwotach:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
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całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 620,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 1.090,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton
– 1.390,00 zł
od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie
– 1.850,00 zł
- o liczbie osi – trzy
– 1.690,00 zł
- o liczbie osi – cztery
– 1.630,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie
– 2.140,00 zł
- o liczbie osi – trzy
– 2.100,00 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej
– 1.960,00 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie
– 2.600,00 zł
- o liczbie osi – trzy
– 2.540,00 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej
– 2.480,00 zł
od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie
– 2.140,00 zł
- o liczbie osi – trzy
– 1.910,00 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej
– 1.690,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie
– 2.530,00 zł
- o liczbie osi – trzy
– 2.470,00 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej
– 2.370,00 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie
– 2.690,00 zł
- o liczbie osi – trzy
– 2.640,00 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej
– 2.590,00 zł
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do stosowania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony
– 1.420,00 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton
– 1.540,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton
– 1.640,00 zł
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do stosowania łącznie z naczepą lub przyczepą, z
zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie
– 1.720,00 zł
- o liczbie osi – trzy
– 1.620,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – dwie
– 1.890,00 zł
- o liczbie osi – trzy
– 1.830,00 zł
c) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – dwie
– 2.090,00 zł
- o liczbie osi – trzy
– 2.030,00 zł
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do stosowania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie
– 1.780,00 zł
- o liczbie osi – trzy
– 1.910,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – dwie
– 2.080,00 zł
- o liczbie osi – trzy
– 2.040,00 zł
c) powyżej 36 ton do 40 ton włącznie:
- o liczbie osi – dwie
– 2.160,00 zł
- o liczbie osi – trzy
– 2.080,00 zł
d) powyżej 40 ton:

— o liczbie osi – dwie
- 2.640,00 zł
— o liczbie osi – trzy
- 2.590,00 zł
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton – 560,00 zł
8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
- o liczbie osi – jedna
– 820,00 zł
- o liczbie osi – dwie
– 810,00 zł
- o liczbie osi – trzy
– 790,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – jedna
– 1.030,00 zł
- o liczbie osi – dwie
– 960,00 zł
- o liczbie osi – trzy
– 890,00 zł
c)
powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – jedna
– 1.380,00 zł
- o liczbie osi – dwie
– 1.300,00 zł
- o liczbie osi - trzy
– 1.190,00 zł
9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna
– 1.120,00 zł
- o liczbie osi – dwie
– 1.110,00 zł
- o liczbie osi – trzy
– 1.100,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - jedna
– 1.620,00 zł
- o liczbie osi – dwie
– 1.560,00 zł
- o liczbie osi – trzy
– 1.500,00 zł
c) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi - jedna
– 2.070,00 zł
- o liczbie osi – dwie
– 2.020,00 zł
- o liczbie osi – trzy
– 1.950,00 zł
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
– 1.540,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
– 2.070,00 zł
§2
1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10
wyprodukowanych po 2005 r. stawki podatku zmniejsza
się i określa w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 560,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 980,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton
– 1.250,00 zł
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do stosowania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony
– 1.280,00 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton
– 1.390,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton
– 1.490,00 zł
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7
ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton
– 510,00 zł
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
– 1.390,00 zł
– 1.870,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4 i 10
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wyposażonych w katalizatory stawki podatku zmniejsza
się i określa w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 560,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 980,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton
– 1.250,00 zł
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do stosowania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony
– 1.280,00 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton
– 1.390,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton
– 1.490,00 zł

3) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
– 1.390,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
– 1.870,00 zł
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§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 Miasta
Starogard Gdański
Piotr Cychnerski

3118
UCHWAŁA Nr XIX/197/2008
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów 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. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (T.j. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z 2006
ze zm.) Rada Gminy Stary Targ uchwala, co następuje:
§1
Postanawia się obniżyć średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października
2007 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski Nr 81 poz. 717 z kwoty 55,80 zł na
kwotę 42,00 zł za kwintal żyta, przyjmując tę wysokość jako
podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy
Stary Targ na 2009 r.
Wysokość podatku rolnego za 2009 rok wynosi:
1) 2,5 q żyta x 45,00 zł. = 105,00 zł za 1 ha przeliczeniowy
2) 5,0 q żyta x 45,00 zł = 210,00 zł za 1 ha fizyczny

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary
Targ.
§3
Traci moc uchwała X/86/2008 r. Rady Gminy w Starym
Targu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na
2008 rok.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Brakoniecki

3119
UCHWAŁA Nr XIX/198/2008
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 10 ust.
1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (T.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.). Rada Gminy Stary Targ uchwala, co
następuje:
§1
1. Określa się stawki podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Stary Targ:

1) Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 639,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 2q
906,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1128,00 zł
2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, równej lub
wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi i rodzaju
zawieszenia.
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
Stawka podatku ( w złotych)
( w tonach)

Poz.

Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

3

A

Oś jezdna(osie jezdne) z
zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia
pneumatycznym lub
osi jezdnych
zawieszeniem uznanym za
równoważne
4

5

Dwie osie

1

12

13

799,00 zł

873,00 zł

2

13

14

873,00 zł

927,00 zł

3

14

15

927,00 zł

1 658,00 zł

4

15

981,00 zł
Trzy osie

1 652,00 zł

B
1

15

17

873,00 zł

981,00 zł

2

17

19

981,00 zł

1 044,00 zł

3

19

21

1 044,00 zł

1 178,00 zł

4

21

23

1 178,00 zł

1 428,00 zł

5

23

1 428,00 zł
Cztery osie i więcej

C

1 951,00 zł

1

12

25

1 178,00 zł

1 195,00 zł

2

25

27

1 195,00 zł

1 726,00 zł

3

27

29

1 726,00 zł

2 109,00 zł

4

29

2 109,00 zł

2 660,00 zł

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 ton.
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
917,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
1044,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1162,00 zł

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

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

Poz.

Nie mniej niż

1

2

3

12
18
25
31

18
25
31

A
1
2
3
4

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

4

5

927
1599
1599
1599

1044
1386
1669
2056

1491
1897

1897
2660

Dwie osie

B
1
2

Stawka podatku ( w złotych)

Trzy osie
12
40

40
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5) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)278,00 zł

6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) i w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia.

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

Stawka podatku ( w złotych)

Poz.
Nie mniej niż

1

Mniej niż

2

3

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

A
1
2
3

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

4

5

286
393
692

309
437
713

350
608
937
2056

383
937
1428
2056

1162
1588

1162
1588

Jedna oś

B
1
2
3
4
C
1
2

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

Dwie osie

Trzy osie i więcej

§4

7) Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
873,00 zł
b) równej lub wyżej niż 30 miejsc
1310,00 zł

Traci moc uchwała Nr X/87/2007 Rady Gminy Stary
Targ z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na
rok. 2008 r.

§2

§5

Podatek od środków transportowych osób fizycznych
oraz od osób prawnych jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej uiszczany będzie w kasie
Urzędu Gminy, na rachunek Urzędu na konto nr 40 8309
0000 0011 3218 2000 0070 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Starym Targu.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Brakoniecki

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary
Targ.
3120
UCHWAŁA Nr XIX/199/2008
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
(t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy
Stary Targ u c h w a l a, co następuje:

§1
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,50 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
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czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1m2 powierzchni użytkowe
13,00 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1m2 powierzchni użytkowej
7,50 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2
powierzchni użytkowej
3,00 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
użytkowej
3,80 zł
2. OD GRUNTÓW:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
0,50 zł
gruntów i budynków od 1m2 powierzchni
b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 3,90 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni
0,17 zł

3. Od budowli lub ich części (w tym również
wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania
energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych
przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów
sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody od budowli
służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków).
2%
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary
Targ.
§3
Traci moc uchwała Nr X/88/2007 r. Rady Gminy w Starym
Targu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Brakoniecki

3121
UCHWAŁA XX/200/2008
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm.) Rada Gminy
Stary Targ uchwala, co następuje:
§1
1. Rada Gminy w Starym Targu zwalnia z podatku od
nieruchomości:
1) budynki, budowle i grunty służące dostarczaniu wody
i odprowadzaniu ścieków,
2) budynki lub ich części, budowle i grunty związane z
dostarczaniem energii cieplnej,
3) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na
cele prowadzenia działalności bibliotecznej, kulturalnej, kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie ochrony
przeciwpożarowej.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1. nie dotyczą

budynków lub ich części oraz gruntów związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej
§2
Traci moc uchwała Nr X/89/2007 Rady Gminy w Starym
Targu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości na 2008 rok.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary
Targ.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Brakoniecki

3122
UCHWAŁA Nr XIX/201/2008
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie stawek opłaty od posiadania psów i terminów płatności w 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 18a ust. 1 i art.
19 pkt 1 lit.f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
ze zm.) Rada Gminy Stary Targ uchwala, co następuje:
§1
Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w
wysokości 30,00 zł od każdego psa.
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§2

§5

W przypadku nabycia psa w ciągu roku opłatę należy
uiścić w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, natomiast nabycie psa w II półroczu powoduje
konieczność uiszczenia bez wezwania połowy opłaty rocznej
w kasie Urzędu Gminy w Starym Targu.

Traci moc uchwała Nr X/90/2007 Rady Gminy w Starym
Targu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie stawek
podatku od posiadania psów i terminów płatności w
2008 r.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary
Targ.

Oplata jest płatna z góry, bez wezwania, w terminie do 30
czerwca 2009 r. do rąk inkasenta, w kasie Urzędu Gminy w
Starym Targu lub na konto bankowe BS Stary Targ 40 8309
0000 0011 3218 2000 0070
§4

§6

§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.

Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych
sołectw.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Brakoniecki

3123
UCHWAŁA Nr XX/202/2008
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz zasad jej poboru na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j.: Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt
1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze
zm) Rada Gminy Stary Targ uchwala, co następuje:
§1
Opłatę targową pobiera się w miejscach w których prowadzony jest handel w szczególności z ręki, koszów, stoiska,
wozów konnych, przyczep i pojazdów samochodowych a
także sprzedaży zwierząt, środków transportowych i części
transportowych.
§2
Stawka dzienna opłaty targowej wynosi – 20,00 zł
§3
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inkasa.
2. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie
wydane przez inkasenta (tzw. bilety opłaty targowej).
Bilety opłaty targowej będą wydane inkasentom za
pokwitowaniem przez Urząd Gminy w Starym Targu.
§4
Inkasentami poboru opłaty targowej na terenie Gminy
Stary Targ będą sołtysi poszczególnych sołectw.
§5
Inkasent winien rozliczyć się z pobranych kwot nie póź-

niej niż w terminie 3 dni roboczych od dnia pobrania danej
opłaty targowej.
§6
Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w
wysokości 20% zainkasowanej kwoty opłaty targowej, które
wypłacane będzie inkasentom każdorazowo do ich rąk lub
na wskazane przez nich konto bankowe, przy czym wypłata
w/w wynagrodzenia nie może następować później niż do
dnia 10-go każdego miesiąca, następującego po miesiącu,
za który przypada wynagrodzenie.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary
Targ.
§8
Traci moc uchwała Nr X/91/2007 Rady Gminy w Starym
Targu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie dziennych
stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu
jej poboru na 2008 rok.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Brakoniecki
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3124
UCHWAŁA Nr XXIX/205/08
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.Nr 142
poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.) przy uwzględnieniu górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r.
ogłoszonych w Obwieszczeniu 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
z 2008 r.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:
1. OD GRUNTÓW:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1m 2 powierzchni
0,71 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 3,90 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni
0,27 zł
2. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,62 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
19,28 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1m2 powierzchni użytkowej
9,10 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2
powierzchni użytkowej
4,01 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni
użytkowej
6,64 zł
3. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy.
§3
Traci moc Uchwała Nr XV/97/07 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2007 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

3125
UCHWAŁA Nr XXIX/206/08
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 ze zm.), przy uwzględnieniu 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) i 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 Miejska uchwala, co
następuje:
§1
1. Określa się roczne stawki podatku od środków
transportowych obowiązujące na terenie Miasta i Gminy
Sztum:
1) Od samochodów ciężarowych, w zależności od
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 654,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 892,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
- 1.070,00 zł
2) Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu:
a) o liczbie osi - dwie
— od 12 ton i poniżej 15 ton
- 1.310,00 zł
—
równej lub wyższej niż 15 ton - 1.429,00 zł
b) o liczbie osi – trzy
— od 12 ton i poniżej 19 ton 1.310,00 zł
— od 19 ton i poniżej 23 ton 1.664,00 zł
— od 23 ton i poniżej 25 ton 1.905,00 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton 2.260,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej
— od 12 ton i poniżej 25 ton 1.547,00 zł
— od 25 ton i poniżej 27 ton 1.785,00 zł
— od 27 ton i poniżej 29 ton 2.023,00 zł
— równej lub wyższej niż 29 ton 2.558,00 zł
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3) Od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych, w zależności od liczby osi i
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) o liczbie osi - dwie
- od 12 ton i poniżej 15 ton
1.310,00 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton
1.481,00 zł
b) o liczbie osi - trzy
- od 12 ton i poniżej 19 ton
1.310,00 zł
- od 19 ton i poniżej 23 ton
1.664,00 zł
- od 23 ton i poniżej 25 ton
1.905,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton
2.260,00 zł
c) o liczbie osi - cztery i więcej
- od 12 ton i poniżej 25 ton
1.547,00 zł
- od 25 ton i poniżej 27 ton
1.785,00 zł
- od 27 ton i poniżej 29 ton
2.023,00 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton
2.691,00 zł
4) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, w
zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
833,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
953,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.070,00 zł
5) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne, w zależności od liczby osi i
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi pojazdu - dwie
- od 12 ton i poniżej 18 ton
1.190,00 zł
- od 18 ton i poniżej 25 ton
1.547,00 zł
- od 25 ton i poniżej 31 ton
1.905,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton
2.080,00 zł
b) o liczbie osi pojazdu - trzy
- od 12 ton i poniżej 40 ton
2.080,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton
2.677,00 zł
c) o liczbie osi pojazdu - cztery i więcej
- od 12 ton i poniżej 40 ton
2.080,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton
2.691,00 zł
6) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, w zależności
od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu
pojazdów:
a) o liczbie osi pojazdu - dwie
- od 12 ton i poniżej 18 ton
1.190,00 zł
1.547,00 zł
- od 18 ton i poniżej 25 ton
- od 25 ton i poniżej 31 ton
1.905,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton
2.080,00 zł
b) o liczbie osi pojazdu - trzy
- od 12 ton i poniżej 40 ton
2.080,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton
2.691,00 zł
c) o liczbie osi pojazdu - cztery i więcej
- od 12 ton i poniżej 40 ton
2.080,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton
2.691,00 zł
7) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko witą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
298,00 zł
8) Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne, w zależności od
liczby osi i łącznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej
masy całkowitej:
a) o liczbie osi pojazdu -jedna
- od 12 ton i poniżej 18 ton 357,00 zł

- od 18 ton i poniżej 25 ton
417,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton
595,00 zł
b) o liczbie osi pojazdu - dwie
- od 12 ton i poniżej 28 ton
417,00 zł
- od 28 ton i poniżej 33 ton
892,00 zł
- od 33 ton i poniżej 38 ton
1.429,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton
1.785,00 zł
c) o liczbie osi pojazdu - trzy i więcej
- od 12 ton i poniżej 38 ton
1.070,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton
1.429,00 zł
9) Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych, w zależności od liczby osi i łącznej z pojazdem
silnikowym dopuszczalnej
masy całkowitej:
a) o liczbie osi pojazdu - jedna
- od 12 ton i poniżej 18 ton
357,00 zł
- od 18 ton i poniżej 25 ton
417,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton
666,00 zł
b) o liczbie osi pojazdu - dwie
- od 12 ton i poniżej 28 ton
417,00 zł
1.006,00 zł
- od 28 ton i poniżej 33 ton
- od 33 ton i poniżej 38 ton
1.528,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton
2.011,00 zł
c) o liczbie osi pojazdu - trzy i więcej
- od 12 ton i poniżej 38 ton
1.115,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton
1.515,00 zł
10) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
1.190,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.785,00 zł
2. Stawki
podatku
dla
środków
transportowych
wyprodukowanych w roku 2002 i nowszych określa się
w wysokości:
a) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt.1 :
- lit. a) 604,00 zł
- lit. b) 842,00 zł
- lit. c) 1.020,0 zł
b) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt. 4 :
- lit. a) 783,00 zł
- lit. b) 903,00 zł
- lit. c) 1.020,00 zł
c) dla środków transportowych, o których mowa w ust. l
pkt. 7 - 236,00 zł
d) dla środków transportowych, o których mowa w ust.
1pkt. 10 :
- lita) 1.140,00 zł
- lit. b) 1.735,00 zł
§2
Traci moc uchwała Nr XV/99/07 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy.
§4
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 w Sztumie
Czesław Oleksiak
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3126
UCHWAŁA Nr XXIX/207/08
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 i 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
w Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) – Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej na
poziomie 6,00 zł. (słownie złotych: sześć) za 1 m2 zajętej
powierzchni.
2. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 658,49 zł
(słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt osiem 49/100)
dziennie.

w Sztumie.
2. Z tytułu poboru opłaty targowej inkasent otrzymywać
będzie prowizję w wysokości 12% zainkasowanej
kwoty.
3. Zasady wypłaty prowizji zostaną określone w umowie
zawartej z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Sztumie.
§4
Traci moc uchwała XV/100/07 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia dziennych
stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.
§5

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Sztum.

Zwalnia się z opłaty targowej pawilony w Hali Targowej,
objęte umowami dzierżawy.

§6

§3
1. Opłata targowa pobierana będzie w drodze inkasa przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Oleksiak

3127
UCHWAŁA Nr XXIX/208/08
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz terminów i sposobu płatności opłaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit.
„f” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o
opłatach lokalnych (t.j. w Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
ze zm.) – Rada Miejska, uchwala co następuje:
§1
Ustala się wysokość opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy od każdego psa - 28-, zł (słownie złotych:
dwadzieścia osiem) rocznie.

4.

§2
Ustala się terminy i sposoby poboru opłaty:
1. Opłata płatna jest z góry bez wezwania do 30 maja roku
podatkowego lub w ciągu dwóch tygodni od daty wejścia
w posiadanie psa.
2. Opłatę pobiera się w połowie stawki, o której mowa w § 1,
jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca
roku podatkowego.
3. Pobór opłaty od posiadania psów dokonywany będzie
w drodze inkasa przez upoważnionych inkasentów na
podstawie prowadzonych list:
1) w mieście: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Zakładzie Karnym, Mała

5.

6.

7.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełmińska”, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Parkowe 5,7”, Mała
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Parkowa”, Spółdzielnia
Mieszkaniowa „EWA”, Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Nowa”
2) na wsi: sołtysi oraz Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Powiśle” w Czerninie, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górkach.
Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący
po ostatnim dniu, w którym wpłata opłaty powinna
nastąpić. Kwoty zainkasowane po upływie terminu
płatności określonym przesz Radę Miejską, inkasent
winien odprowadzić na rachunek Urzędu Miasta i Gminy
w terminie do 7 dni od daty ich zainkasowania.
W przypadku dokonania wpłat po terminie określonym w
ust. 4 będą naliczane odsetki ustawowe zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. w Dz.
U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
Z tytułu poboru opłaty od posiadania psów inkasent
otrzymywać będzie prowizję w wysokości 8% od
zainkasowanej kwoty z wyłączeniem Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie,
które otrzymywać będzie prowizję w wysokości 12% od
zainkasowanej kwoty.
Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 15-go
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dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym
przypada termin płatności opłaty. Od zainkasowanych
kwot po terminie płatności, tj. 30 maja danego roku
wypłata wynagrodzenia następować będzie w terminach
do 15-go października od wpłat dokonanych do dnia
30 września i 15-go grudnia danego roku od wpłat
dokonanych do dnia 30 listopada.
§3

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Sztum.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Traci moc uchwała Nr XV/101/07 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz terminów i sposobu
płatności opłaty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Oleksiak

3128
Uchwała Nr XVIII/173/08
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 30 pażdziernika 2008
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r o podatkach i opłatach lokalnych/t. j. Dz. U. z 2006
r Nr 121 poz. 844 ze zm.) oraz 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.) Rada Gminy w Sztutowie
uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od
nieruchomości od następujących gruntów:
1) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,71 zł
2) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
3,90 zł
3) od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
0,35 zł
b) od gruntów niewymienionych w pkt a
0,28 zł
2. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od
nieruchomości od następujących budynków lub ich
części:
1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
0,60 zł
2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej 16,36 zł
3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,23 zł
4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych
3,86 zł
5) od 1m2 budynków zajętych na cele bytowe mieszkańców /chlewiki, szopki, garaże wolnostojące 4,01 zł
6) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
6,63 zł
7) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych
6,56 zł
3. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od
nieruchomości od następujących budowli:
1) od budowli wykorzystywanych na zbiorowe zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kanalizacji
i oczyszczania ścieków komunalnych – od ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
0,25%
2) od budowli pozostałych - od ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych
2%
§2
Traci moc uchwała Nr X/11/07 Rady Gminy Sztutowo z
dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia
2009 r.
Przewodniczący Rady
Bogdan Pniewski

3129
UCHWAŁA Nr XVIII/174/08
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 30 października 2008 r
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Sztutowo
uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 129
§1

1. Określa się wysokość stawek podatku od następujących
środków transportowych.
1. Od samochodu ciężarowego o którym mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o
dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton
- 580,- zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton
- 820,- zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.260,- zł
2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku
wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita( w tonach)
Nie mniej niż
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Mniej niż

Stawka podatku ( w złotych )
Oś jezdna (osie jezdne)
Inne systemy zawieszenia
Z zawieszeniem
Osi jezdnych
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

DWIE OSIE
12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

1 420,1 480,1 610,1 720,-

1 480,1 610,1 720,1 840,-

1 490,1 6101 720,1 840,1 940,1 960,-

1 610,1 720,1 840,1 940,2.050,2.080,-

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
1 610,1 720,1 840,1 940,1 960,-

1 720,1 840,1 940,2 6502 660,-

TRZY OSIE

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton
- 1.380,- zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton
- 1.490,- zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
- 1.610,- zł

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

Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

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

Stawki podatku ( w złotych )

Oś jezdna /osie jezdne/ z
Zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
DWIE OSIE
1.420,1.540,1 650,1 820,TRZY OSIE
1 820,2 080,-

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1490,1 610,1.760,2.080,2.080,2.690,-
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5) Od przyczepy i naczepy, których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) stawka
podatku wynosi
- 1.260,- zł

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

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

6) Od przyczepy i naczepy, 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), w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Stawki podatku ( w złotych )

Oś jezdna /osie jezdne/ z
Inne systemy zawieszenia
zawieszeniem
osi jezdnych
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
JEDNA OŚ
430,480,490590,600,690,DWIE OSIE
490,590,690,950,960,1 440,1 440,1 890,TRZY OSIE
810,1.070,1.130,1 440,-

7) Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
- 820,- zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1.610,- zł
2. Stawki
podatku
od
środków
transportowych
wyprodukowanych w roku 2007 i nowszych uwzględniając
ich wpływ na środowisko naturalne określa się
w wysokości:
a) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 1:
— lit. a)
- 530,-zł
— lit. b)
- 770,- zł
— lit c)
- 1.210,-zł
b) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 3:
— lit a)
- 1.330,-zł
— lit b)
- 1.440,-zł
— lit c)
- 1.560-zł
c) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 5
- 1.210 zł
d) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1

pkt 7:
— lit. a)
— lit. b)

- 770,-zł
- 1.560,-zł
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.
§3
Traci moc uchwała Rady Gminy Sztutowo Nr X/82/07
z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek
podatku od środków transportowych.
§4
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
Bogdan Pniewski

3130
UCHWAŁA Nr XVIII/175/08
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 30 października 2008
w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym/t. j. Dz. U. z 2006 r Nr 136, poz. 969 ze
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591
ze zm.) Rada Gminy Sztutowo uchwala, co następuje:

§1
Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2008 r. z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty
50 zł za 1 q.
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§2

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady
Bogdan Pniewski

3131
UCHWAŁA Nr XXVII/212/2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr
17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.
327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218), art. 5 ust. 1 i ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844; zmiany z 2006 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1601; Nr 225,
poz. 1635; Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 93, poz. 585; Nr 116,
poz. 730) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29
lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. z 2008 r. Nr 59,
poz. 531) Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii
Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo-Budżetowej uchwala, co następuje:

czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej
– 19,30 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m2 powierzchni użytkowej
– 8,86 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2
powierzchni użytkowej
– 3,84 zł
e) gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego od 1
– 4,65 zł
m2 powierzchni użytkowej
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
użytkowej
– 6,37 zł
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12.I.1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych.
§2

§1

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w
następującej wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
– 0,72 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,74 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,35 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,60 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

§3
Traci moc uchwała Nr XIII/98/2007 Rady Miejskiej w
Tczewie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
miasta Tczewa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 163, poz.
3230).
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego. Podlega również opublikowaniu w Biuletynie
Informacyjnym PANORAMA MIASTA.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
Włodzimierz Mroczkowski

3132
UCHWAŁA Nr XXVII/220/2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z
2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,

poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218), art. 15 i 19
pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 19 12 stycznia 1991 r. ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844; Dz. U. z 2005 Nr 143, poz. 1199; Dz. U z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601; Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; Dz.
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U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1828; Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz.
1847; Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1775; Dz. U. z 2006 r.
Nr 249, poz. 1828; Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585; Dz. U. z
2008 r. Nr 116, poz. 730) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr
59, poz. 531) - po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo
- Budżetowej oraz Komisji Polityki Gospodarczej - Rada
Miejska w Tczewie uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej:
1. Przy sprzedaży na stanowiskach do1m2 i za każdy
- 2,00 zł
dodatkowy m2
2. Przy sprzedaży ze stołu o wymiarach 1,5m2 dla:
1) warzyw, owoców, nabiału, pieczywa, kwiatów i innych
produktów rolnych
- 4,00 zł
2) pozostałych innych towarów
- 15,00 zł
3. Przy sprzedaży ze stałego zadaszonego stanowiska
i stołu
1) warzyw, owoców, nabiału, pieczywa, kwiatów i innychproduktów rolnych:
- 5,00 zł
a) ze stołu 1,5m2
b) na stanowiskach 9m2
- 30,00 zł
2) pozostałych innych towarów
a) ze stołu 1,5m2
- 20,00 zł
- 82,00 zł
b) na stanowiskach 9m2
4. Przy sprzedaży z pojazdu bez względu na rodzaj
sprzedawanego towaru

1) z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5
tony
- 40,00 zł
2) z samochody ciężarowego – furgon, chłodnia - 40,00 zł
3) z samochodu innego niż określony w punkcie 1 i 2
lub
- 35,00 zł
przyczepy samochodowej
5. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej za
sprzedaż na targowisku przy ul.Targowej z ustawionych
własnych namiotów
1) przy sprzedaży z namiotów o powierzchni do 5m2
włącznie
- 22,00 zł
2) za powierzchnie gruntu zajętego pod namiot powyżej
5m2 za każdy dodatkowy m2
- 10,00 zł
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§3
Traci moc Uchwała Nr XXVII/255/2000 Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie określenia
wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie.
§4
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 w Tczewie
Włodzimierz Mroczkowski

3133
UCHWAŁA Nr XV/146/2008
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 27 października 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej
na terenie Gminy Tuchomie na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5, art. 7 ust. 3, art.
18a, art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. z dnia 14
sierpnia 2008 r. Nr 59, poz. 531). Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§1
1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w
następujących wysokościach:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1m2
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 – 0,13 zł
od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni użytko-

wej,
b) letniskowych - 6,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
– 15,97 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) wykorzystywanych na cele prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu prowadzonego
przez apteki – 12,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
- 4,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 4,55 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
h) pozostałych, będących własnością lub w używaniu emerytów lub rencistów – 3,42 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
2. Zwalnia się z podatku nieruchomości służące
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zaspakajaniu zbiorowych potrzeb w zakresie:
a) pomocy społecznej
b) kultury
c) ochrony przeciwpożarowej
d) usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz
służących zaopatrzeniu w wodę.
§2
1. Ustala się wysokość stawek opłaty od posiadania psów
w następujący sposób - od posiadania jednego psa
podlegającego opłacie 24,00 zł a drugiego i każdego
następnego podlegającego opłacie 24,00 zł
2. Termin płatności opłaty od posiadania psów ustala się do
15 maja 2009 r. bez wezwania.
3. Zwalnia się z opłaty posiadanie jednego psa będącego
własnością podmiotów gospodarczych opłacających
podatek od nieruchomości.

§3
Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości
23,00 zł bez względu na rodzaj handlu.
§4
Inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso określa odrębna uchwała Rady Gminy.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. po
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Bezhubka

3134
UCHWAŁA Nr XV/147/2008
Rady Gminy w Tuchomiu
z dnia 27 października 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2006r. Nr 121 poz. 84 4ze zm.) i obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 roku

(M.P. Nr 59 poz. 531), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 roku w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących w
2009 roku (M.P. Nr 78, poz.692). Rada Gminy uchwala co
następuje
§1
roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Masa całkowita

Stawka w złotych

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

574,00
838,00
1.028,00

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Stawka w złotych
Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

Oś jezdna (osie jezdne) z
Inny system zawieszenia
zawieszeniem
osi jezdnych
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
656,00
875,00
1.094,00
1.313,00

656,00
875,00
1.094,00
1.313,00

857,00
857,00
1.313,00
1.319,00
1.959,00
1.959,00

857,00
857,00
1.313,00
1.319,00
1.959,00
1.959,00

Trzy osie
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Cztery osie i więcej
12
25
27
29
31

25
27
29
31

1.814,00
1.814,00
1.969,00
2.516,00
2.691,00

1.814,00
1.814,00
1.969,00
2.516,00
2.691,00

ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Masa całkowita

Stawka w złotych

Od powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

1.422,00

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

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

Nie mniej niż

Mniej niż

12
25
31 i więcej

25
31

12
40 i więcej

40

Stawka w złotych
Oś jezdna (osie jezdne) z
Inny system zawieszenia
zawieszeniem
osi jezdnych
pneumatycznym lub z
zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
1.532,00
1.751,00
1.969,00

1.532,00
1.751,00
1.969,00

2.080,00
2.516,00

2.080,00
2.516,00

Trzy osie

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i
poniżej 12 ton:

Masa całkowita

Stawka w złotych

od 7 ton i poniżej 12 ton

216,00

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w
tonach)

Nie mnie niż

Mniej niż

12
25 i więcej

25

Stawka w złotych
Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
Inny system zawieszenia
pneumatycznym lub z
osi jezdnych
zawieszeniem uznanym za
równoważne
Jedna oś
465,00
688,00

465,00
688,00
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Dwie osie
12
28
33
36 i więcej

28
33
36

12
36 i więcej

36

465,00
1.041,00
1.422,00
1.645,00

465,00
1.041,00
1.422,00
1.645,00

1.156,00
1.313,00

1.156,00
1.313,00

Trzy osie

autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
Ilość miejsc

Stawka w złotych

mniej niż 30 miejsc
równej lub wyższej niż 30 miejsc

979,00
1.224,00

§2

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku
po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Bezhubka
3135

UCHWAŁA Nr XV/148/2008
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 27 października 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Tuchomie w 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 6 ust. 3 ustawy
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
nr 136, poz. 969 ze zm.) w związku z Komunikatem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października
2008 r. (M.P. Nr 81 poz. 717) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§1
Obniża się średnią cenę żyta określoną w komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-

dziernika 2008 r. w wysokości 55,80 zł za 1 dt do kwoty
34,40 zł za 1dt – przyjmowaną jako podstawę do obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy Tuchomie w 2009 r.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. po
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Bezhubka

3136
UCHWAŁA Nr XXV/190/2008
Rady Miasta Ustka
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie podatku od nieruchomości 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.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327,

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 5, art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; ze zm.: Dz.
U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; M. P. z 2006 r. Nr 72, poz.
721, Nr 75, poz. 758; Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr
245, poz. 1775;, M. P. z 2007 r. Nr 47, poz. 557, M. P. Nr 76,
poz. 813; Dz. U z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730),
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 129

Poz. 3136, 3137

— 10176 —

w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531). Rada
Miasta Ustka, uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok
w wysokości:
1. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych
0,55 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
18,10 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
8,63 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,30 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
6,20 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

2. Od budowli 2% ich wartości
3. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków
0,67 zł
od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
3,62 zł
od ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
0,28 zł
od 1 m2 powierzchni
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki
lub ich części wykorzystywane na cele związane z bezpieczeństwem miasta.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2009 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Ustka
Adam Brzóska

3137
UCHWAŁA Nr XXV/191/2008
Rady Miasta Ustka
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania, poboru i terminu
płatności opłaty od posiadania psów w 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218), art. 18a ust 1, art. 19 pkt 1 lit. f,
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
zmianami: Dz. U. z 2005 Nr 143, poz. 1199; M. P. z 2006 r.
Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758; Dz. U. z 2006 r. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847, Nr 245, poz. 1775; M. P. z 2007 r. Nr 47, poz.
557, Nr 76, poz. 813; Dz. U. 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. Nr 59, poz.
531).Rada Miasta Ustka, uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się opłatę od posiadania psów na obszarze
Gminy Miasto Ustka od osób fizycznych posiadających
psy.
§2
Opłata od posiadania psów w 2009 r. wynosi rocznie
34 zł od pierwszego psa i od każdego następnego 23 zł.

§3
Opłata od posiadania psów płatna jest z góry bez wezwania w terminie do 31 marca lub w ciągu 14 dni od wejścia w
posiadanie psa.
§4
1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze
inkasa.
2. Zobowiązani z tytułu opłata od posiadania psów mogą
wpłacać ją również bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta
Ustka lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ustka.
3. Na inkasentów opłaty od posiadania psów zobowiązanych
do jej poboru wyznacza się osoby zarządzające
substancjami mieszkaniowymi (właściwe dla miejsca
zamieszkania posiadacza psa).
4. Na inkasentów opłaty od posiadania psów wyznacza się
również strażników Straży Miejskiej w Ustce, których
wykaz określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
5. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 11%
zainkasowanej kwoty.
6. Inkasenci są zobowiązani wpłacać zainkasowaną opłatę
od posiadania psów w kasie Urzędu Miasta Ustka lub na
rachunek bankowy Urzędu Miasta Ustka w terminie 10
dni od daty pobrania należności.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§6

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/191/2008
Rady Miasta Ustka
z dnia 30 października 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Wykaz strażników Straży Miejskiej w Ustce wyznaczonych na inkasentów opłaty od posiadania psów
1. Adamczewski Przemysław
2. Drozdek Paweł
3. Leśniewski Tomasz
4. Przymorski Waldemar
5. Stodoła Krzysztof
6. Szczepaniak Włodzimierz Andrzej
7. Zarzycki Dariusz

Przewodniczący
Rady Miasta Ustka
Adam Brzóska

3138
Uchwała Nr XXV/192/2008
Rady Miasta Ustka
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 1218), 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; ze zm.: Dz. U. z 2005 Nr 143, poz. 1199;
M. P. z 2006 r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758; Dz. U. z
2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz.
1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775; M. P. z 2007 r.
Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813; Dz. U. 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. Nr
49, poz. 531). Rada Miasta Ustka, uchwala, co następuje:
§1
Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych na 2009 rok:
1. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt
1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności
od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
430 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
630 zł.
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
750 zł.
2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt
2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności
od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, bez względu
na liczbę osi i rodzaj zawieszenia:
a) od 12 ton do mniej niż 15 ton
850 zł.
b) od 15 ton do mniej niż 18 ton
1 390 zł.
c) od 18 ton do mniej niż 25 ton
1 690 zł.
d) od 25 ton do mniej niż 29 ton
1 810 zł.
e) od 29 ton i powyżej
2 440 zł

3. od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów bez
względu na liczbę osi i rodzaj zawieszenia:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
630 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
850 zł.
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton
960 zł.
d) od 12 ton do mniej niż 40 ton
1 910 zł.
e) od 40 ton i powyżej
2 440 zł.
4. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
bez względu na liczbę osi i rodzaj zawieszenia:
a) od 7 ton do mniej niż 12 ton
900 zł.
b) od 12 ton do mniej niż 38 ton
1 390 zł.
c) od 38 ton i powyżej
1 810 zł.
5. od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
1 280 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1 490 zł.
§2
W przypadkach zastosowania w pojazdach wymienionych w § 1 pkt 1, pkt 3 litera a, b, c, pkt 4 litera a) i pkt 5
katalizatorów lub paliwa gazowego stosuje się zniżkę w
wysokości 20%.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Ustka.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Ustka
Adam Brzóska
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UCHWAŁA Nr XXV/193/2008
Rady Miasta Ustka
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie opłaty uzdrowiskowej 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. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 174, poz. 1218), art. 17 ust. 1a, art. 19 pkt 1 lit. d), 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 zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; M. P. z 2006 r, Nr
72, poz. 721, Nr 75, poz. 758; Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828; M. P. z 2007 r.
Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813; Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz.
585, Nr 116, poz. 730), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399; ze zm.: Dz. U. z 2007 r.
Nr 133, poz. 921), uchwały Nr 210 Rady Ministrów z dnia 23
grudnia 1987 r. w sprawie uznania miasta Ustki za uzdrowisko (M.P. Nr 38, poz. 333), obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych w 2009 r. (M. P. Nr 59, poz.
531). Rada Miasta Ustka, uchwala, co następuje:

§2
1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze
inkasa.
2. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 15%
zainkasowanej kwoty.
3. Poboru opłaty uzdrowiskowej inkasenci dokonują na
podstawie druków kwitariuszy przychodowych K-103
pobieranych w Wydziale Finansowym (kasa) Urzędu
Miasta Ustka.
4. Inkasent jest zobowiązanych do wpłacenia do budżetu
miasta pełnej kwoty zebranej opłaty uzdrowiskowej w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym pobrano opłatę.
5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do końca
miesiąca, w którym nastąpiło rozliczenie z zainkasowanej
kwoty.
§3
Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiązanych
do jej poboru wyznacza się osoby fizyczne, prawne lub
jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej,
kierujące hotelami, motelami, pensjonatami, domami wczasowymi, sanatoryjnymi, uzdrowiskowymi, wycieczkowymi,
schroniskami, kempingami, polami biwakowymi, kwaterami
prywatnymi oraz innymi obiektami, w których przebywają
czasowo osoby podlegające opłacie.
§4

§1
Ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej za każdy dzień
pobytu w wysokości:
1) dzieci do lat 15 oraz osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności
0,80 zł,
2) pozostali
1,60 zł.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Ustka
Adam Brzóska

3140
UCHWAŁA Nr XXV/194/2008
Rady Miasta Ustka
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.
U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 174, poz. 1218), art.
19 pkt 1 lit. a) oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 121,
poz. 844; zm.: Dz. U. z 2005, Nr 143, poz. 1199; M.P. z
2006 r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758, Dz. U. Nr 220, poz.

1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828; M. P. z 2007 r.
Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813; Dz. U. 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. Nr
59, poz. 531). Rada Miasta Ustka, uchwala, co następuje:
§1
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach:
1) przy ulicy Krótkiej oraz Placu Wolności - 4 zł dziennie od
każdego punktu handlowego,
2) za sprzedaż obnośną - 25 zł dziennie od każdego punktu
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handlowego,
3) za sprzedaż prowadzoną na gruntach stanowiących
własność Gminy Miasto Ustka nie przeznaczonych
do korzystania na cele handlowe – 250 zł dziennie od
każdego punktu handlowego,
4) w pozostałych miejscach, w tym również sprzedaż w
tymczasowych obiektach budowlanych:
a) w punkcie handlowym o pow. do 20 m2 - 32 zł dziennie,
b) w punkcie handlowym o pow. od 21 do 50 m2 - 72 zł
dziennie,
c) w punkcie handlowym o pow. od 51 do 100 m2 - 125 zł
dziennie,
d) w punkcie handlowym o pow. od 101 do 150 m2 - 185
zł dziennie,
e) w punkcie handlowym o pow. powyżej 150 m2 - 255 zł
dziennie.

b) do dnia 24-go każdego miesiąca – opłaty pobrane w
okresie od 11-go do 20-go dnia każdego miesiąca,
c) do dnia 04-go każdego miesiąca opłaty pobranej w
okresie od 21-go do końca poprzedniego miesiąca.
7. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 7 dni od ostatniej
wpłaty w danym miesiącu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Ustka.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Ustka
Adam Brzóska

§2
1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.
2. Do poboru opłaty targowej na targowisku przy ul. Krótkiej
wyznacza się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce.
3. Do poboru opłaty targowej na pozostałych targowiskach
wyznacza się strażników Straży Miejskiej w Ustce oraz
osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta Ustka, których
wykaz określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
4. Inkasentom za pobór opłaty targowej ustala się
wynagrodzenie w wysokości 12% zainkasowanej sumy.
5. Poboru opłaty targowej inkasenci dokonują na podstawie
na druków kwitariuszy przychodowych K-103 pobieranych
w Wydziale Finansowym (kasa) Urzędu Miasta Ustka.
6. Inkasent wpłaca do budżetu miasta pełną kwotę zebranej
opłaty targowej i rozlicza się z pobranych druków:
a) do dnia 14-go każdego miesiąca – opłaty pobrane w
okresie od 1-go do 10-go dnia każdego miesiąca,

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/194/2008
Rady Miasta Ustka
z dnia 30 października 2008 r.
Wykaz strażników Straży Miejskiej w Ustce oraz osób
zatrudnionych w Urzędzie Miasta Ustka wyznaczonych na
inkasentów opłaty targowej
1. Adamczewski Przemysław
2. Drozdek Paweł
3. Leśniewski Tomasz
4. Przymorski Waldemar
5. Stodoła Krzysztof
6. Szczepaniak Andrzej Włodzimierz
7. Zarzycki Dariusz
8. Biernat Mariola

3141
UCHWAŁA Nr Vk/XXVIII/276/2008
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 4 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. Z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), art. 5 ust.
1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j.: Dz. U. Z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm.: z
2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr
93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz 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 59, poz. 531) Rada Miasta
Wejherowa uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości
obowiązujące na terenie miasta Wejherowa:
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,74 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 3,90 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,37 zł od 1 m2
powierzchni,
d) od pozostałych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania
podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta
– 0,18 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,62 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) mieszkalnych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania
podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta
– 0,31 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 19,81 zł od
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1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– 9,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,01 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 6,30 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 powołanej wyżej ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych.

§2
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała Nr Vk/XIV/133/2007 Rady Miasta Wejherowa z
dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia stawek
w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2007 r. Nr 163, poz. 3241).
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński

3142
UCHWAŁA Nr Vk/XXVIII/277/2008
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 4 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. Z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 10 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j.: Dz. U. Z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm.: z 2006 r. Nr
220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr
249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz.
585, Nr 116, poz. 730) oraz 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 59, poz. 531) Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie miasta
Wejherowa:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO II, EURO III, EURO IV, 640,00 zł.
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO V
- 320,00 zł.
- od pozostałych samochodów
- 680,00 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO II, EURO III, EURO IV,
- 1.080,00 zł.
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO V
- 540,00 zł.
- od pozostałych samochodów
- 1.150,00 zł.
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO II, EURO III, EURO IV,
- 1.340,00 zł.
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO V
- 670,00 zł.
- od pozostałych samochodów
- 1.360,00 zł.

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznanym za równoważne
- 2.620,00 zł.
- z pozostałym zawieszeniem
- 2.660,00 zł.
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że:
- od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego
normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, 1.500,00 zł.
- od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego
normy ekologiczne EURO V
- 750,00 zł.
- od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych
- 1.550,00 zł.
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne
- 2.000,00 zł.
- z pozostałym zawieszeniem
- 2.070,00 zł.
b) powyżej 36 ton
- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne
- 2. 020,00 zł.
- z pozostałym zawieszeniem
- 2.680,00 zł.
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
- 1.380,00 zł.
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne
- 1.570,00 zł.
- z pozostałym zawieszeniem
- 1590,00 zł.
b) powyżej 36 ton
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- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznanym za równoważne
- 1.980,00 zł.
- z pozostałym zawieszeniem
- 2.040,00 zł.
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc:
- od autobusu spełniającego normy ekologiczne
EURO II, EURO III, EURO IV
- 1.550,00 zł.
- od autobusu spełniającego normy ekologiczne
EURO V
- 780,00 zł.
- od pozostałych autobusów
- 1.590,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
- od autobusu spełniającego normy ekologiczne
EURO II, EURO III, EURO IV
- 1.980,00 zł.
- od autobusu spełniającego normy ekologiczne

EURO V
- od pozostałych autobusów

- 990,00 zł.
- 2.020,00 zł.

§2
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała Nr Vk/XIV/135/2007 Rady Miasta Wejherowa z
dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia stawek
podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa
Pomorskiego z 2007 r. Nr 163, poz. 3243).
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński

4143
UCHWAŁA Nr Vk/XXVIII/278/2008
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 4 listopada 2008 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 19 pkt 1 lit.
f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm.: z
2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr
93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz 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 59, poz. 531) Rada Miasta
Wejherowa uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości
60,00 zł rocznie od każdego psa.
§2

2. W przypadku gdy nabyto w posiadanie psa po dniu 31
marca danego roku, to wówczas wpłaca się opłatę w
ciągu jednego miesiąca od daty nabycia psa, jeżeli opłaty
od niego za dany rok nie wpłacił poprzedni posiadacz.
3. Opłatę wpłaca się w połowie wysokości obowiązującej za
dany rok od psa nabytego po 30 czerwca danego roku,
jeżeli opłaty od tego psa za dany rok nie wpłacił poprzedni
posiadacz.
§3
Rejestr właścicieli psów z terenu miasta Wejherowa prowadzi Urząd Miejski w Wejherowie.
§4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała Nr Vk/XIV/134/2007 Rady Miasta Wejherowa z
dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2007 r.
Nr 163, poz. 3242).
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

1. Opłatę wpłaca się z góry bez wezwania do dnia 31
marca każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w
Wejherowie.

Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński

3144
UCHWAŁA Nr Vk/XXVIII/287/2008
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 4 listopada 2008 r.
o zmianie uchwały Nr Vk/XIV/137/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia
wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz uregulowania poboru opłaty na targowiskach miejskich
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co następuje:

§1
Zmienia się uchwałę Nr Vk/XIV/137/2007 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz
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uregulowania poboru opłaty na targowiskach miejskich w
następujący sposób:
1. w § 1 ust. 2 skreśla się,
2. w § 2 ust. 2 skreśla się punkt, który brzmi: „70% opłaty
pobranej na targowisku miejskim przy ul. Budowlanych
w Wejherowie”,
3. uchyla się załącznik nr 2 do uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2008 r. po
upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński

3145
UCHWAŁA Nr XXV/255/2008
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie administracyjnym
Miasta Władysławowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych (M. P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości
I. Od budynków lub ich części w tym:
1. od budynków mieszkalnych i części mieszkalnych
budynków posiadających łączone funkcje użytkowe:
0,60 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;
2. od budynków pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego):
5,20 zł. za 1m2 powierzchni użytkowej;
3. od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych: 2,50 zł. za 1m2 powierzchni użytkowej;
4. od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym: 9,24 zł za 1m2 powierzchni
użytkowej;
5. od budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w tym:
a) od budynków ośrodków wypoczynkowych, hoteli,
pensjonatów, budynków sanatoryjnych, rehabilitacyjnych, leczniczych: 16,00 zł za m2 powierzchni
użytkowej
b) od pozostałych budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza
lub leśna oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej: 15,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej
II. Od gruntów:
1. pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego): 0,30 zł za 1m2
powierzchni;
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków: 0,74 zł za 1m2
powierzchni;
3. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych: 3,90 zł za 1ha powierzchni.
III. Od budowli:: 2% ich wartości.
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. nieruchomości zajęte na potrzeby upowszechniania
kultury, ochrony przeciwpożarowej i opieki społecznejz wyjątkiem nieruchomości zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej.
2. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi
oraz posiadające oprócz innych oznaczeń klasy gruntu
oznaczenie „ drogi”- z wyjątkiem nieruchomości zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej.
§3
Traci moc Uchwała Nr XII/121/2007 Rady Miejskiej
Władysławowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie
określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od
nieruchomości na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Klein

3146
UCHWAŁA Nr XXV/257/2008
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i art. 42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. późn.zm.) oraz art. 17
ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późn.zm) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
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lokalnych (M.P. z 2008 r. Nr 59 poz. 531) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się stawkę opłaty miejscowej we Władysławowie
pobieraną od osób fizycznych przebywających w celach
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za
każdy dzień pobytu na obszarze administracyjnym miasta
Władysławowa:
1) 0,70 zł od dzieci i młodzieży uczącej się
2) 0,70 zł od emerytów i rencistów
3) 1,40 zł od pozostałych osób objętych opłatą miejscową
2. Osoby te powyższą opłatę uiszczą - wg właściwych
stawek określonych w ust. 1 - do rąk upoważnionego
inkasenta w miejscu zakwaterowania, w ciągu 24 godzin
od chwili przybycia na teren Miasta Władysławowa.
§2
1. Pobieranie opłaty miejscowej w drodze inkasa
dokonują:
— od osób fizycznych przebywających w hotelach,
pensjonatach, domach wypoczynkowych, ośrodkach
wczasowych, campingach, polach namiotowych,
kwaterach prywatnych – kierownicy tych jednostek
lub wskazani przez nich pracownicy lub właściciele
nieruchomości.
2. Poboru opłaty miejscowej dokonuje się na podstawie
książki meldunkowej zaewidencjonowanej w kasie
Urzędu Miejskiego we Władysławowie.
W przypadku prowadzenia ewidencji meldunkowej za
pomocą programu komputerowego fakt ten należy zgłosić
w kasie Urzędu.
3. Dokumentem do przeprowadzenia kontroli w terenie

przez pracowników Urzędu w zakresie zgodności poboru
opłaty miejscowej będzie książka meldunkowa.
4. Osoby pobierające opłatę miejscową zobowiązuje się
do wpłacenia zebranej opłaty do kasy lub na rachunek
Gminy w terminie do 15 każdego miesiąca za poprzedni
miesiąc.
Za nieodprowadzone w terminie należności naliczane
będą odsetki ustawowe.
§3
Za pobieranie opłaty miejscowej na kwitariusz i podpisaniu umowy zlecenia, inkasenci otrzymują wynagrodzenie
prowizyjne w wysokości 10% kwot zainkasowanych z tytułu
tej opłaty.
§4
Oprócz zwolnień określonych w art. 17 ust. 2 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, dodatkowo wprowadza się
na terenie administracyjnym miasta Władysławowa zwolnienie z opłaty miejscowej dzieci do lat 3.
§5
Traci moc uchwała nr XII/123/2007 Rady Miejskiej
Władysławowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie
administracyjnym Miasta Władysławowa.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Klein

3147
UCHWAŁA Nr XXV/258/2008
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i art. 42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.
18a, art. 19 pkt 1 lit. „f” Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z późn.zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
(M. P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§1
1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów przez osoby
fizyczne.
2. Ustala się wysokość opłaty od posiadania psów na terenie
administracyjnym miasta Władysławowa w wysokości
60,00 zł od każdego posiadanego psa.
§2
1. Opłatę wpłaca się z góry bez wezwania w kasie Urzędu
Miejskiego lub na rachunek bankowy w terminie do 31
marca każdego roku.

2. W przypadku gdy podatnika nabył psa po tym terminie,
opłatę wpłaca się w terminie 30 dni licząc od daty jego
nabycia, chyba, że opłata została zapłacona za dany rok
przez poprzedniego posiadacza.
§3
Poza miejscowością Władysławowo inkasentami poboru
opłaty wyznacza się sołtysów i przewodniczących samorządów mieszkańców. Za inkasowanie tej opłaty inkasenci
otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% kwot
zainkasowanych.
§4
Oprócz zwolnień określonych w art. 18a ust. 2 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych dodatkowo wprowadza się
na terenie administracyjnym miasta Władysławowa ulgę:
— 50% dla emerytów i rencistów za posiadanie jednego
psa.
§5
Traci moc Uchwała Nr XII/124/2007 Rady Miejskiej
Władysławowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie
określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie
administracyjnym Miasta Władysławowa.
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§6

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z
mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Klein
3148

UCHWAŁA Nr XXV/259/2008
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8. art. 40 ust. 1 i art. 42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm), art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682, zm.Dz. U. Nr 216 poz. 1826)
oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny
sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
2008 r. (MP z dnia 27.10.2008 r. Nr 81 poz. 718). Rada
Miejska Władysławowa uchwala, co następuje:
§1
Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna określoną
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny
sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
2008 r. do 100,00 zł za 1m3 i przyjmuje się jako podstawę
do naliczenia podatku leśnego.
§2
Traci moc Uchwała Nr XII/125/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie średniej
ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do
obliczenia podatku leśnego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Klein

3149
UCHWAŁA Nr XXV/260/2008
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8. art. 40 ust. 1 i art.
42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 późn.zm.), art.
6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(t.j.Dz. U.z 2006 r. Nr 136, poz. 969 późn.zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17
października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (MP z 2008 r.
Nr 81, poz. 717). Rada Miejska Władysławowa uchwala,
co następuje:

§1
Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. do 37,00 zł
za 1dt i przyjmuje się jako podstawę do naliczenia podatku
rolnego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Klein

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 129

Poz. 3150

— 10185 —
3150
UCHWAŁA Nr XXV/261/2008
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 29 października 2008 r.

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym miasta
Władysławowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 późn. zm.), art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 poźn.zm),
Obwieszczenia 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) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca

1.

§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

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

1
Od
Powyżej 3,5

2
Do
5,5

Powyżej 5,5

Powyżej 9,0

2.

2008 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2008 r.
Nr 75 poz. 758) Rada Miejska Władysławowa uchwala, co
następuje:

3

540

włącznie

840

9,0 włącznie

Poniżej

1 030

12,0

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton –

Liczba osi

1

Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż
Mniej niż

2

3

12 ton

15 ton

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie
Inne systemy
jezdne) z
zawieszenia osi
zawieszeniem
jezdnych
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne
4
5

Dwie osie

15 ton

1 730

1 840

1 840

1 940

1 890

1 990

1 940

2 020

2 020

2 210

2 090

2 250

Trzy osie
12 ton

25 ton

25 ton
Cztery osie
12 ton
31 ton

31 ton
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3.

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
1
2
3
Od
Do
3,5

5,5

1 120

5,5

9,0

1 200

9,0

Poniżej

1 230

12,0

4.

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton –
Liczba
Dopuszczalna masa całkowita
Stawka podatku (w złotych)
osi
zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie
Inne systemy
jezdne) z
zawieszenia osi
zawieszeniem
jezdnych
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne
1
2
3
4
5
Dwie osie
1 590
1 630
12 ton
31 ton
31 ton

1 740

1 880

1 740

1 840

1 880

2 450

Trzy osie
12 ton

40 ton

40 ton
5.

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
Dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
1
2
3
7

920

Poniżej 12

6.

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton - z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego
Liczba
Dopuszczalna masa całkowita zespołu
Stawka podatku (w złotych)
osi
pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd
silnikowy
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie
Inne systemy
jezdne) z
zawieszenia osi
zawieszeniem
jezdnych
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne
1
2
3
4
5
Jedna oś
610
720
12 ton
25 ton
.

25 ton

660

820
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Dwie osie
12 ton
28 ton
38 ton

28 ton
38 ton

660
970
1 120

820
1 220
1 700

12 ton

38 ton

1 070

1 270

1 120

1 300

Trzy osie
38 ton
7.

od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Liczba miejsc do siedzenia
1

Stawka podatku (w złotych)
2

mniejsza niż 30

1 230

równa lub wyższa niż 30

1 530

§2

§3

Traci moc Uchwała Nr XII/127/2007 Rady Miejskiej
Władysławowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych na
terenie administracyjnym miasta Władysławowa i Uchwała Nr XIII/143/2007 z dnia 28 listopada 2007 r.w sprawie
zmiany w uchwale XII/127/2007.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Klein

3151
Uchwała nr XX/182/2008
Rady Gminy Zblewo
z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
na terenie Gminy Zblewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271,
Nr 116 poz. 1203, nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 172 poz. 1218), oraz
art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz. 1412,
Nr 249 poz. 1825, Nr 245 poz. 1775, z 2007 r. Nr 109 poz.
747) Rada Gminy w Zblewie uchwala, co następuje:
§1
Obniża się średnią cenę skupu 1 kwintala żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2008 r. ogłoszoną komunika-

tem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17
października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych kwartałów 2008 r. (M.P. Nr 81 poz. 717)
przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
terenie Gminy Zblewo w 2009 r. z kwoty 55,80 zł do kwoty
35,00 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2009 r. po
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Trocha
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UCHWAŁA Nr XXIV/435/2008
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 31 października 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żukowo
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 i Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218), oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 121 poz. 844, ze zm. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251,
poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz
pkt 1 i pkt 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29
lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. z 2008 r. Nr 59,
poz. 531) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:
§1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, z
zastrzeżeniem postanowień § 2 uchwały:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,74 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 – 0,23 zł od 1 m2
powierzchni;
2) 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
– 19,33 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 – 1,06 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.

§2
W przypadku oddania do użytku w 2009 r. na terenie
Gminy Żukowo, sfinansowanych ze środków podatnika,
dróg publicznych gminnych, gdy wartość netto udokumentowanych nakładów na budowę tych dróg wynosi powyżej
150.000,00 zł, stawki roczne podatku od nieruchomości
wynoszą:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,37 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 1,95 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,12 zł od 1 m2
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 9,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– 4,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 2,01 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,53 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 1% ich wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§3
Traci moc uchwała Nr XIII/216/2007 Rady Miejskiej w
Żukowie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Żukowo
§4
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
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UCHWAŁA Nr XXIV/436/2008
Rady Miejskiej W Żukowie
z dnia 31 października 2008 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żukowo
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 i Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218), art. 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. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251,
poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada
Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:
§1
Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem § 2:
1) nieruchomości lub ich części zajęte na:
a) działalność kulturalną (w rozumieniu ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.
123 ze zm.),
b) działalność z zakresu kultury fizycznej (w rozumieniu
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
– Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 ze zm.),
c) ochronę przeciwpożarową (w rozumieniu ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
– Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 ze zm.)
z wyjątkiem nieruchomości lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług
szewskich;
3) budynki lub ich części związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, jeżeli budynki lub ich części,
o powierzchni użytkowej od 50 m2 do 500 m2 włącznie,
zajęto na prowadzenie działalności gospodarczej po
raz pierwszy na terenie Gminy Żukowo po dniu wejścia
w życie niniejszej Uchwały – przez okres 12 miesięcy
kalendarzowych liczonych od dnia powstania obowiązku
podatkowego;
4) budynki lub ich części związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, jeżeli budynki lub ich
części o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2 do
3.000 m2 włącznie, zajęto na prowadzenie działalności
gospodarczej po raz pierwszy na terenie Gminy Żukowo
po dniu wejścia w życie niniejszej Uchwały – przez okres
24 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia powstania
obowiązku podatkowego;
5) budynki lub ich części związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, jeżeli budynki lub ich części
o powierzchni użytkowej przekraczającej 3.000 m2,
zajęto na prowadzenie działalności gospodarczej po
raz pierwszy na terenie Gminy Żukowo po dniu wejścia
w życie niniejszej Uchwały – przez okres 36 miesięcy
kalendarzowych liczonych od dnia powstania obowiązku
podatkowego;
6) budowle wchodzące w skład systemu wodociągowego
i kanalizacyjnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z
2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) z wyjątkiem przyłączy
kanalizacyjnych i przyłączy wodociągowych, o których
mowa w art. 2 pkt 5 i pkt 6 tej ustawy;
7) grunty nie stanowiące dróg publicznych, oznaczone w
ewidencji gruntów symbolem dr.
§2
1. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których
mowa w § 1 pkt 2-5, dotyczące podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis.
2. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1 będzie
udzielana zgodnie z warunkami określonymi w
Rozporządzeniu Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 1998/
2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.
87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. WE L nr
379/5 z 28.12.2006).
§3
1. Pomoc de minimis określona niniejszą uchwałą może
być udzielona wyłącznie podmiotom gospodarczym,
dla których wartość planowanej pomocy de minimis
udzielonej na podstawie niniejszej chwały, łącznie z
wartością pomocy de minimis uzyskanej przez dany
podmiot gospodarczy w różnych formach i z różnych
źródeł, w okresie 3 lat kalendarzowych, nie przekracza
kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto.
2. Wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu
podmiotowi
gospodarczemu
działającemu
w
sektorze transportu drogowego w okresie trzech lat
kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej
równowartość 100 tys. euro brutto.
§4
Pomoc de minimis określona niniejszą uchwałą nie może
być przyznana:
1) podmiotom gospodarczym działającym w sektorach
rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem
Rady (WE) nr 104/2000;
2) podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie
produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych
w załączniku I do Traktatu;
3) podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów
rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w
następujących przypadkach:
- kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie
ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek
przez podmioty gospodarcze objęte pomocą
- kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;
4) na działalność związaną z wywozem do państw trzecich
lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio
związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem
i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami
bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności
eksportowej;
5) na działalność uwarunkowaną pierwszeństwem
korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów
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sprowadzanych z zagranicy;
6) przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym
zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr
1407/2002;
7) podmiotom gospodarczym prowadzącym zarobkową
działalność w zakresie drogowego transportu towarowego
na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu
drogowego;
8) podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej
sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu
ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw
(Dz.Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.).
§5
1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiegający
się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedłożenia
Burmistrzowi Gminy Żukowo:
1) wniosku o udzielenie pomocy de minimis zawierającego podstawowe informacje o podmiocie prowadzącym
działalność gospodarczą, wg wzoru określonego w
załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały,
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis wydanych przedsiębiorcy przez organy udzielające pomocy,
w okresie bieżącego roku kalendarzowego, w którym
występuje o wsparcie, oraz dwóch poprzedzających go
latach kalendarzowych, jak również informacji o każdej
innej pomocy publicznej, jaką otrzymał w odniesieniu
do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi
związana jest pomoc de minimis udzielana na podstawie niniejszej uchwały,

3) oświadczenia, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym
się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu
pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z
1.10.2004 r.).
2. Podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej
ubiegający się o zwolnienie od podatku od nieruchomości,
o którym mowa w § 1 pkt 2-5 zobowiązany jest do
przedłożenia Burmistrzowi Gminy Żukowo oświadczenia,
że nie jest podmiotem prowadzącym działalność
gospodarczą.
3. Zwolnienia, o których mowa w § 1 pkt 2-5 stosuje się
pod warunkiem złożenia przez podatników dokumentów
wymienionych w ust. 1 lub 2.
§6
Traci moc uchwała Nr XII/217/2007 Rady Miejskiej w
Żukowie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żukowo.
§7
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski

3154
UCHWAŁA Nr XXIV/437/2008
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 31 października 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr153 poz. 1271,
Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U.
z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z
2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r.
Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz.
1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz.
1847, Nr 245 poz. 1775, Dz. U. z 2008 r. Nr93 poz. 585,

Nr116 poz. 730) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2009 r.(M.P. z
2008 r. Nr78 poz. 692) oraz 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 Miejska w Żukowie uchwala
co następuje
§1
Określa się roczną wysokość stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Żukowo

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Stawka w złotych
Masa całkowita
Rok produkcji do 1991 włącznie

Rok produkcji po 1991

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

620,00

570,00

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

900,00

860,00

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.010,00

960,00
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2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Dopuszczalna masa całkowita w
neumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
tonach
równoważne
Nie mniej niż

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Mniej niż
Dwie osie

12

13

1.640,00

1.770,00

13

14

1.650,00

1.780,00

14

15

1.660,00

1.800,00

1.680,00

1.810,00

15

Trzy osie
12

17

17

2.140,00

2.210,00

19

2.150,00

2.220,00

19

21

2.180,00

2.230,00

21

23

2.200,00

2.240,00

23

25

2.210,00

2.250,00

2.230,00

2.260,00

25

Cztery osie i więcej
12

25

2.210,00

2.280,00

25

27

2.220,00

2.290,00

27

29

2.240,00

2.300,00

29

31

2.280,00
2.290,00

2.580,00
2.580,00

31

3. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Stawka w złotych
Masa całkowita
Rok produkcji do 1991 włącznie
od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rok produkcji po 1991

720,00

620,00

4. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Stawka w złotych
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
pneumatycznym lub zawieszeniem
(w tonach)
uznanym za równoważne

Nie mniej niż

inny system zawieszenia osi jezdnych

Mniej niż
Dwie osie

12

18

960,00

980,00

18

25

980,00

990,00

25

31

990,00

1.050,00
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1.740,00

1.990,00

1.750,00

1.990,00

Trzy osie
12
40

40

1.740,00
1.970,00

1.970,00
2.580,00

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton : 500 zł .
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę
całkowitą równą lub wyższą 12 ton :
Stawka w złotych
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa,
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
ciągnik balastowy + przyczepa
neumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
(w tonach)
równoważne

Nie mniej niż

Inny system zawieszenia osi
jezdnych

Mniej niż
Jedna oś

12

18

920,00

960,00

18

25

960,00

1.010,00

1.010,00

1.060,00

25

Dwie osie
12

28

1.010,00

1.060,00

28

33

1.060,00

1.120,00

33

36

1.070,00

1.480,00

36

38

1.090,00

1.490,00

1.310,00

1.940,00

38

Trzy osie
12

36

1.090,00

1.200,00

36

38

1.150,00

1.260,00

1.200,00

1.460,00

38
7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Stawka w złotych
Ilość miejsc

Rok produkcji
do 1991 włącznie

Rok produkcji
po 1991

mniej niż 30 miejsc

1.270,00

1.170,00

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.630,00

1.520,00
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§2
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski

3155
UCHWAŁA Nr XXIV/444/2008
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 31 października 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Żukowo 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. 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 i Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr
181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr
136 poz. 969, ze zm. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249,
poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747
oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730) Rada Miejska w Żukowie
uchwala, co następuje:
§1

okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z 2008 r.
Nr 81, poz. 717), przyjmowaną jako podstawa obliczania
podatku rolnego na terenie Gminy Żukowo na 2009 rok, z
kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty 47,00 zł za 1 q.
§2
Traci moc uchwała Nr XIII/215/2007 Rady Miejskiej w
Żukowie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
terenie Gminy Żukowo
§3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski

Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17
października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za

3156
UCHWAŁA Nr XXIV/126/2008
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 17 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 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. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia
2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (MP Nr 59, poz. 531) uchwala
się, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł od 1m2
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 – 0,15 zł za 1 m2

powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 15,50 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 – 4 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
§2
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
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1) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na biblioteki,
świetlice i kluby wiejskie,
2) budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte
na cele związane z działalnością w zakresie ochrony
przeciwpożarowej,
3) budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane na prowadzenie statutowej działalności w
zakresie:
a) zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków,
b) świadczenia pomocy społecznej,
c) rozwoju i upowszechniania kultury,
4) budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane na działalność w zakresie kultury fizycznej
i sportu.
2. Nie podlegają zwolnieniu nieruchomości lub ich części
wymienione w ust. 1 wykorzystywane do prowadzenia
działalności gospodarczej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. oraz
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i w sołectwach.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Adamowicz
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.Nr 102,poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,Dz. U.
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.
2 Zm.przen. Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U z 2006 r Nr
220, poz. 1601, Nr 225, poz 1635, Nr 249,poz. 1828, Nr 251,poz.
1847, Nr 245,poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Dz. U. z 2008 r Nr
93, poz. 585, Nr 116, poz. 730.

3157
UCHWAŁA Nr XXIV/127/2008
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 17 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości 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. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2009 r. (MP. Nr 78, poz. 692) uchwala się, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok zgodnie z wykazem stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. oraz podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Adamowicz
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.Nr 102,poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,Dz. U.
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.
2 Zm.przen. Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U z 2006 r Nr
220, poz. 1601, Nr 225, poz 1635, Nr 249,poz. 1828, Nr 251,poz.
1847, Nr 245,poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Dz. U. z 2008 r Nr
93, poz. 585, Nr 116, poz. 730.

Załącznik
do Uchwały Nr XXIV/127/2008
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 17 listopada 2008 r.
WYKAZ STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA NA 2009 ROK
1. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt
1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności
od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
593 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
705 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
816 zł
2. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt
2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności
od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i liczby osi,
bez względu na rodzaj zawieszenia:
a) pojazd posiadający dwie osie:
- od 12 ton do mniej niż 15 ton
1.346 zł
- od 15 ton wzwyż
1.523 zł
b) pojazdy posiadające trzy osie:
- od 12 ton do mniej niż 19 ton
1.346 zł
- od 19 ton do mniej niż 23 tony
1.346 zł
- od 23 ton wzwyż
1.919 zł
c) pojazd posiadający cztery osie i więcej:
- od 12 ton do mniej niż 23 tony
1.346 zł
- od 23 ton do mniej niż 27 ton
2.013 zł
- od 27 ton do mniej niż 29 ton
2.214 zł
- od 29 ton wzwyż
2.530 zł
3. od ciągnika siodłowego i balastowego o którym mowa w
art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w
zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony do 7 ton włącznie
823 zł
b) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie
974 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.052 zł
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4. od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej
zespołu pojazdów i liczby osi bez względu na rodzaj
zawieszenia:
a) zespół pojazdów posiadający dwie osie:
- od 12 ton do mniej niż 14 ton
1.145 zł
- od 14 ton do mniej niż 18 ton
1.697 zł
- od 18 ton do mniej niż 31 ton
1.867 zł
- od 31 ton do 36 ton włącznie
2.000 zł
- powyżej 36 ton dla każdego rodzaju zawieszenia
2.183 zł
b) zespół pojazdów posiadający trzy osie:
- od 12 ton do 36 ton włącznie
2.080 zł
- powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton
2.212 zł
- od 40 ton dla każdego rodzaju zawieszenia 2.631 zł
5. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
705 zł
6. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt
6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności
od łącznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej

masy całkowitej i liczby osi, bez względu na rodzaj
zawieszenia:
a) pojazdy jednoosiowe:
- od 12 ton do mniej niż 18 ton
823 zł
- od 18 ton do mniej niż 25 ton
823 zł
823 zł
- od 25 ton do 36 ton włącznie
- powyżej 36 ton
1.041 zł
b) pojazdy dwuosiowe:
- od 12 ton do mniej niż 23 ton
823 zł
- od 23 ton do mniej niż 28 ton
823 zł
- od 28 ton do mniej niż 33 tony
1.034 zł
- od 33 ton do 36 ton włącznie
1.571 zł
- powyżej 36 ton
2.069 zł
c) pojazdy trzy osiowe:
- od 12 ton do mniej niż 38 ton
1.146 zł
- od 38 ton wzwyż
1.558 zł
7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie
823 zł
b) od 16 do mniej niż 30 miejsc
893 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.965 zł

3158
Uchwała Nr XXIV/128/2008
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 17 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej 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. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit.,,b” i pkt 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2009 r. (MP. Nr 59, poz. 531) uchwala
się, co następuje:
§1
Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej dla osób
przebywających w celach wypoczynkowych, turystycznych
lub szkoleniowych w miejscowościach: Krzynia, Konradowo
i Gałęzów w wysokości 1,86 zł za każdy dzień pobytu.
§2
Stawka opłaty miejscowej dla emerytów, rencistów i dzieci do lat 6 wynosi 50% stawki ustalonej w § 1
§3
1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty miejscowej w miejscowościach
wyszczególnionych w § 1 wyznacza się właścicieli
nieruchomości na których przebywają osoby w celach
wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych.

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej
wynosi 9% zainkasowanej kwoty.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. oraz
podlega ogłoszeniu w Urzędzie Gminy i w sołectwach.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Adamowicz
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.Nr 102,poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,Dz. U.
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.
2 Zm.przen. Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U z 2006 r Nr
220, poz. 1601, Nr 225, poz 1635, Nr 249,poz. 1828, Nr 251,poz.
1847, Nr 245,poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Dz. U. z 2008 r Nr
93, poz. 585, Nr 116, poz. 730.
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UCHWAŁA Nr XX/264/2008
Rady Miasta Sopotu
z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze miasta Sopotu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 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, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111) oraz art. 5 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, zm. z 2007 r. 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) oraz 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 Miasta Sopotu uchwala, co następuje:
§1

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości kolumbaria tj.
budowle z niszami na urny z prochami zmarłych oraz
grunty zajęte na cmentarze komunalne.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Sopotu.
§3
Traci moc Uchwała Rady Miasta Sopotu Nr X/119/2007
Rady Miasta Sopotu z dnia 12 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących
na obszarze miasta Sopotu
§4
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.

1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od
nieruchomości na obszarze miasta Sopotu zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miasta Sopotu
Nr XX/264/2008 z dnia 14 listopada 2008 r.
ROCZNE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
L.p.

Wyszczególnienie

Stawki
w zł

1

2

3

Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m² pow. użytkowej

0,62

1.
2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem dział. Gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m² pow. Użytkowej.

19,81

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności stajni koni
wyścigowych, stajni koni sportowych i stajni koni rekreacyjnych od 1 m²
powierzchni użytkowej.

2,30

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni
użytkowej.

9,24

5. Od garaży wolnostojących od 1 m² powierzchni użytkowej

6,64
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6. Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m²
powierzchni użytkowej.

6,64

7. Od budowli – od wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3 – 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2%

8. Od budowli służących bezpośrednio do zaopatrywania w wodę, odprowadzania i
oczyszczania ścieków – od wartości ustalonej na podstawie art.4, ust. 1, pkt 3 i
ust. 3- 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

1%

9. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej.

4,01

10. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m²
powierzchni.

0,74

11. Od gruntów dzierżawionych od miasta Sopotu, przylegających do budynków
mieszkalnych od 1 m² powierzchni.

0,23

12. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1 ha powierzchni.

3,90

13. Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m²
powierzchni.

0,37

3160
UCHWAŁA Nr XX/265/2008
Rady Miasta Sopotu
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów na obszarze miasta Sopotu, zasad ustalania i terminów płatności oraz sposobu jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 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, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111), art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. 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, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz.
585, Nr 116, poz. 730) oraz 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 Miasta Sopotu uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów na obszarze
miasta Sopotu w wysokości 56,00 zł od każdego psa.

§2
1. Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 31 marca,
a w przypadku nabycia psa po tym terminie w ciągu
dwóch tygodni od daty nabycia.
2. Ustala się opłatę w wysokości 50% stawki opłaty
określonej w § 1 od psa nabytego po dniu 30 czerwca
roku kalendarzowego.
§3
1. Wpłat podatku można dokonywać bezpośrednio na konto
Urzędu Miasta w Sopocie.
2. Pobór opłaty od posiadania psów może odbywać się
również w drodze inkasa. Inkasentami poboru opłaty od
posiadania psów wyznacza się osoby wskazane przez:
a) Zarządy Spółdzielni mieszkaniowych posiadających
swoje zasoby na terenie miasta Sopotu,
b) Administratorów budynków.
§4
1. Inkasentom za pobór opłaty od posiadania psów w
drodze inkasa ustala się wynagrodzenie w wysokości
15% zainkasowanej sumy.
2. Inkasent pobierający opłatę od posiadania psa
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odprowadza ją co miesiąc do budżetu miasta do dnia 10
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
opłatę a w miesiącu grudniu do ostatniego dnia tego
miesiąca.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Sopotu.

ści rocznej stawki opłaty od posiadania psów na obszarze
miasta Sopotu, zasad ustalania i terminów płatności oraz
sposobu jej poboru.
§7
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.

§6

Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak

Traci moc Uchwała Rady Miasta Sopotu Nr X/120/2007
z dnia 12 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysoko3161
UCHWAŁA Nr XX/266/2008
Rady Miasta Sopotu
z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze miasta Sopotu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 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, z 2008
Nr 180, poz. 1111) oraz art. 17 ust. 1a, 2, 2a i art. 19, pkt 1),
lit. d) i pkt 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. 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, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz
116, poz. 730) w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, zm. z 2007 r. Nr 133,
poz. 921) oraz 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 Miasta Sopotu uchwala, co następuje:
§1
Ustala się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na
terenie miasta Sopotu w celach zdrowotnych, turystycznych,
wypoczynkowych lub szkoleniowych w wysokości 3,60 zł.
§2
Dzienna stawka opłaty uzdrowiskowej pobierana od osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz od inwalidów i kombatantów wojennych, przebywających dłużej niż
dobę na obszarze miasta Sopotu wynosi 50% stawki ustalonej w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą ustalenia stawki w tej

wysokości będzie okazanie dokumentu potwierdzającego,
że dana osoba jest osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub inwalidą bądź kombatantem wojennym.
§3
1. Pobór opłaty uzdrowiskowej następuje w drodze
inkasa.
2. Do poboru opłaty uzdrowiskowej na terenie miasta
Sopotu wyznacza się jako inkasenta Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Sopocie.
3. Inkasentowi za pobór opłaty uzdrowiskowej ustala się
prowizję w wysokości 20% zainkasowanej kwoty.
4. Inkasent pobierający opłatę uzdrowiskową odprowadza
ją do budżetu miasta co miesiąc w terminie do 10 dnia
następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę a
w miesiącu grudniu do ostatniego dnia tego miesiąca.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Sopotu.
§5
Traci moc uchwała Rady Miasta Sopotu Nr X/121/2007
z dnia 12 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na
obszarze miasta Sopotu.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak

3162
UCHWAŁA Nr XX/267/2008
Rady Miasta Sopotu
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Sopotu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 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, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111), art. 19 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. 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, Nr 251,
poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w
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sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) Rada Miasta
Sopotu uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży
dokonywanej na targowiskach określone w Załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały w zależności od formy
sprzedaży.
2. Dzienna stawka opłaty targowej od sprzedaży
dokonywanej przez emerytów i rencistów wynosi 50%
stawki określonej w pkt 1 i 2 załącznika Nr 1 do niniejszej
uchwały.
3. Dzienna oplata targowa nie może przekroczyć 658,49 zł.
§2
1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej, dokonujących
sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem tych
osób i jednostek, które są podatnikami podatku od
nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania
położonymi na targowiskach.
2. Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie na
targowisku, gdzie opłatę pobrano.

Miasta.
3. Za pobór opłaty targowej ustala się wynagrodzenie w
wysokości 15% pobranej opłaty.
4. Inkasent wpłaca do budżetu miasta pełną kwotę pobranej
opłaty i rozlicza się z druków opłaty w terminie do 10 dnia
następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano, a
w miesiącu grudniu do dnia 31 tego miesiąca.
5. Dowód uiszczenia opłaty targowej winien być wystawiony
imiennie dla osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki
nie posiadającej osobowości prawnej, dokonujących
sprzedaży w sposób określony w § 1
6. Szczegółowe zasady poboru i rozliczania oraz
rodzaje druków stosowanych przez inkasenta określa
każdorazowo umowa zawarta pomiędzy Prezydentem
Miasta Sopotu a inkasentem.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Sopotu.
§6
Traci moc uchwała Rady Miasta Sopotu Nr X/122/2007
z dnia 12 października 2007 r. w sprawie określenia zasad
ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Sopotu.

§3

§7

Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż: wyrobów własnej
działalności plastycznej, używanych książek.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

§4
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Do poboru opłaty targowej na targowisku miejskim
wyznacza się jako inkasenta Zakład Oczyszczania

Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/267/2008
Rady Miasta Sopotu
z dnia 14 listopada 2008 r.

Lp.

1.

Formy sprzedaży

Dzienne stawki
Opłaty targowej (w zł)

Od sprzedaży z ziemi lub ręki
5,20

2.

3.

4.

Od sprzedaży ze stoiska, straganu, ławy, stołu itp.
od 1 stanowiska

8,40

Od sprzedaży z pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy,
platformy itp.:
- od każdego środka transportowego:
a) o ładowności do 2,5 tony
b) o ładowności od 2,5 tony do 4 ton,
c) o ładowności powyżej 4 ton

25,00
29,00
31,00

Od sprzedaży łączonej dokonywanej z miejsc wymienionych w pkt 2 i ze
środka transportowego wymienionego w pkt 3,
- od każdego środka transportowego:
a) o ładowności do 2,5 tony
b) o ładowności od 2,5 tony do 4 ton
c) o ładowności powyżej 4 ton

21,00
23,00
29,00

Objaśnienia:
1. Przy sprzedaży opisanej w pkt 4 pobiera się opłatę targową naliczoną w kwocie łącznej przy
zastosowaniu stawek określonych w pkt 2 i 4.
2. Opłata za stanowisko oznacza opłatę za powierzchnię do 2 m².
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UCHWAŁA Nr XX/268/2008
Rady Miasta Sopotu
z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze miasta Sopotu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 10 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tj. 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, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M.P. Nr 59,
poz. 531) Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się roczne stawki podatku od środków
transportowych obowiązujące na terenie miasta
Sopotu:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
— od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV – 660,- zł,
— od pozostałych samochodów
– 696,- zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
— od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV – 1.092,- zł,
— od pozostałych samochodów
– 1.164,- zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
— od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV – 1.212,- zł,
— od pozostałych samochodów
– 1.308,- zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszenie
uznanym za równoważne
–2.196,- zł,
— od pozostałych samochodów
– 2.688,- zł,
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że:
— od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO I, EURO II, EURO III,
EURO IV
– 1.488,- zł,
— od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych
– 1.548,- zł,
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie:

— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
— 2052,- zł,
— z pozostałym zawieszeniem
– 2076,- zł,
b) powyżej 36 ton:
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
— 2.472,- zł,
— z pozostałym zawieszeniem
– 2.688,- zł,
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7
ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego
– 1.308,- zł,
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie:
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
— 1.392,- zł,
– 1.548,- zł,
— z pozostałym zawieszeniem
b) powyżej 36 ton:
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
— 1.860,- zł,
— z pozostałym zawieszeniem
– 2040,- zł,
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc:
— od autobusów spełniających normy ekologiczne EURO I,
EURO II, EURO III, EURO IV
– 1.488,- zł,
— od pozostałych autobusów
– 1.596,- zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
— od autobusów spełniających normy ekologiczne
EURO I, EURO II, EURO III,EURO IV – 1.812,- zł,
— od pozostałych autobusów
– 1.980,- zł,
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Sopotu.
§3
Traci moc uchwała Nr X/118/2007 Rady Miasta Sopotu z
dnia 12 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości
rocznych stawek podatku od środków transportowych na
obszarze miasta Sopotu
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak
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UCHWAŁA Nr XXII/127/2008
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 10,ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opła-tach lokalnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.)) oraz obwieszczenie
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), jak również na podstawie art.
18,ust. 2,pkt 8, art. 40, ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z
dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) Rada Gminy w Starej
Kiszewie uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 500,00 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 900,00 zł.
c) powyżej 9 ton i niższej niż 12 ton
- 1.100,00 zł.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton a
mniejszej niż 19 ton:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne,
— o liczbie osi - dwie
- 1.000,00 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
-1.250,00 zł.
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
— o liczbie osi - dwie
-1.500,00 zł.
— o liczbie osi - trzy i więcej
-1.600,00 zł.
3. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 19 ton a
mniejszej niż 27 ton:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne,
— o liczbie osi –do trzech włącznie
-1.544,00 zł.
— o liczbie osi -cztery i więcej
-1.635,00 zł.
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
— o liczbie osi – do trzech włącznie
- 1.793,00 zł.
— o liczbie osi -cztery i więcej
- 1.816,00 zł.
4. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 27 ton:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne,
— o liczbie osi- do trzech włącznie
- 1.852,00 zł.
— o liczbie osi- cztery i więcej
- 1.907,00 zł.
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
— o liczbie osi do trzech włącznie
- 2.575,00 zł.
— o liczbie osi - cztery i więcej
- 2.583,31 zł.
5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton
- 1.579,33 zł.
6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
tj. ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy +
przyczepa, równej 12 ton i do 36 ton włącznie
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne,
— o liczbie osi - dwie
- 1.607,00 zł.
— o liczbie osi-trzy
-1.420,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
— o liczbie osi-dwie
- 1.827,00 zł.
— o liczbie osi -trzy
- 1.959,00 zł
7. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów tj.
ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa,
powyżej 36 ton,
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równoważne,
— o liczbie osi-dwie
- 2.271,00 zł
— o liczbie osi-trzy
- 2.385,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
— o liczbie osi-dwie
- 2.498,00 zł
— o liczbie osi -trzy
- 2.583,31 zł
8. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego,
- 965,00 zł.
9. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego i tak:
a) naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy o dopuszczalnej
masie całkowitej od12 ton włącznie do 36 ton włącznie,
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne,
— o liczbie osi - jedna
- 1.022,00 zł
— o liczbie osi -dwie
- 1.078,00 zł
— o liczbie osi-trzy
- 1.192,00 zł
b) naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy, o dopuszczalnej
masie całkowitej od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie, z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych
— o liczbie osi- jedna
- 1.475,00 zł
— o liczbie osi -dwie
- 1.533,00 zł
— o liczbie osi-trzy
- 1.579,33 zł
c) naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton,z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równoważne
— o liczbie osi- do trzech
- 1.306,00 zł
— o liczbie osi-trzy
- 1.306,00 zł
d) naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 36 ton, z innymi systemami
zawieszenia osi jezdnych
— o liczbie osi – do trzech
- 1.930,00 zł
— o liczbie osi-trzy
- 1.930,00 zł
10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia i tak:
a) mniej niż 30 miejsc
- 1.645,67 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 2.080,58 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara
Kiszewa.
§3
Z dniem 31 grudnia 2008 r. traci moc:
1. Uchwała Nr XII/76/2007 Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie określenia
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wysokości stawek podatku od środków transportowych
(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 167, poz. 3362),

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku od środków
transportowych od dnia 1 stycznia 2009 r.

§4
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Adam Dębski

3165
UCHWAŁA Nr XXII/128/2008
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego, na
obszarze Gminy Stara Kiszewa.
Na podstawie art. 6,ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,
z póź. zm.), art. 18 ust. 2,pkt 8 art. 40,ust. 1, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.), oraz na
podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2008 r. (M. P. Nr 81, poz. 717), Rada Gminy Stara Kiszewa,
uchwala, co następuje:
§1
1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 17 października 2008 r., w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.
z kwoty 55,80 zł za 1 dt. do kwoty 42 zł za 1 dt.
2. Kwotę określoną w ust. 1 przyjmuje się jako postawę do
obliczania podatku rolnego na 2009 rok, na obszarze
Gminy Stara Kiszewa.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara
Kiszewa.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma
zastosowanie do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok,
na obszarze Gminy Stara Kiszewa.
§4
Z dniem 31 grudnia 2008 r. traci moc uchwała Nr XII/77/
2007 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego, na
obszarze Gminy Stara Kiszewa (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 167,
poz. 3363).
Przewodniczący
Rady Gminy
Adam Dębski

3166
UCHWAŁA Nr XVIII/176/08
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 30 października 2008
w sprawie poboru podatku od nieruchomości i podatku rolnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa
określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6 ust. 12 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.) , art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r Nr
136 poz. 868 z póżn. zm.) w związku z art. 28 ust. 4 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U.
Z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy Sztutowo
uchwala, co następuje:
§1
Zarządza się pobór w drodze inkasa:
1. podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
2. podatku rolnego od osób fizycznych.
§2
Uprawnionymi do poboru podatków określonych w § 1 w
drodze inkasa są sołtysi na terenie swojego sołectwa tj:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trznadel Mariola - Groszkowo
Choduń Katarzyna - Płonina
Krugły Wiesława - Łaszka
Charliński Janusz - Sztutowo
Kochański Stefan - Kąty Rybackie
Kapałka Krzysztof - Kobyla Kępa
Mazur Jan - Grochowo Trzecie
§3

1. Za pobranie podatków i wpłacenie ich w terminie,
inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości
5% od zebranych kwot podatków, z wyłączeniem
przyjmowania wpłat powyżej 1.500,-zł za ratę od jednego
podatnika ustaloną w decyzji w danym roku podatkowym,
które powinny być przekazywane na rachunek bankowy
Urzędu Gminy.
2. Wynagrodzenie będzie wypłacone inkasentowi do dnia
31 marca, 31 maja, 30 września i 30 listopada.
3. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego
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potrącania swojego wynagrodzenia.
§4
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.
§5
Traci moc Uchwała Rady Gminy Sztutowo Nr IV/18/07 z
dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieru-

chomości i podatku rolnego należnych od osób fizycznych w
drodze inkasa określenia inkasentów i ustalenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2009 r..
Przewodniczący Rady
Bogdan Pniewski

3167
Gdańsk, dnia 24 listopada 2008 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-87(6)/2008/384/VII/CW
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
Wspólnego Przedsiębiorstwa „PROMEX”
T. Ciarkowski, M. Czechowski Spółka jawna
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zatwierdzić zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo. Zmiana taryfy stanowi załącznik do
niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 19 września 2008 r. Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, decyzją OGD4210-35(20)/2008/384/VII/KC zatwierdził siódmą taryfę
dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okresem jej
obowiązywania do dnia 31 października 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 z dnia 21 września 1998 r. Nr WCC/
69/384/U/2/98/PK, zmienioną późniejszymi decyzjami,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 21 września 1998 r.
Nr PCC/76/384/U/2/98/BK, zmienioną późniejszymi
decyzjami,
w dniu 28 października 2008 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji
OGD-4210-35(20)/2008/384/VII/KC z dnia 19 września
2008 r. zatwierdzającej taryfę dla ciepła (siódmą),
polegające na zmianie cen i stawek opłat zawartych w
tej taryfie, w związku ze wzrostem cen gazu ziemnego
i miału węgla kamiennego. W konsekwencji przedmiotem
postępowania administracyjnego była zmiana brzmienia
części IV pkt 4.1. taryfy dla ciepła. Zgodnie z art. 155 Kpa
decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo,
może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub
zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją
wydał 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 i miału węgła kamiennego. Wzrost
cen gazu ziemnego był wynikiem zatwierdzenia przez
Prezesa URE decyzją Nr DTA-4212-24(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. Wzrost cen
paliwa stałego wynika z umowy zawartej z dostawcą tego
paliwa. 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
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uzasadnionych kosztów. Zatem zachodzą przesłanki do
zmiany wysokości cen i stawek opłat zawartych w części
IV pkt 4.1 zatwierdzonej taryfy dla ciepła. W tym stanie
rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

urzędowym.
Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
DYREKTOR
Północnego Oddziału
Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko-Połom

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w
terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30
ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości
przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – Al.
Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust.
3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana
taryfy dla ciepła w zakresie wnioskowanym przez
Przedsiębiorstwo zostanie skierowana do ogłoszenia
we właściwym miejscowo wojewódzkim dzienniku

ZMIANA VII TARYFY
DLA CIEPŁA
ZAŁĄCZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 24 listopada 2008 r.
Nr OGD-4210-87(6)/2008/384/VII/CW
1. W taryfie dla ciepła ustalonej przez Wspólne
Przedsiębiorstwo „PROMEX” T. Ciarkowski, M. Czechowski Spółka Jawna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki Nr OGD-4210-35(20)/2008/384/VII/KC z dnia
19 września 2008 r. wprowadza się zmiany:
2. Część 4 pkt 4.1 otrzymuje nowe brzmienie:

Część 4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
4.1 Ceny i stawki opłat:
w ujęciu netto

Grupa odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc
cieplną
zł/MW/m-c

Stawka opłaty za
ciepło
zł/GJ

W 1.1.1

10 041,33

54,99

W 1.1.3

7 072,31

49,40

W 1.1.9

4 777,44

41,38

Grupa odbiorców

Cena za zamówioną za
moc cieplną
zł/MW
roczna
miesięczna

Cena ciepła
zł/GJ

Cena nośnika
zł/m3

Stawka opłaty stałej za
usługi przesyłowe
zł/MW
roczna
miesięczna

Stawka opłaty
zmiennej za
usługi przesyłowe
zł/GJ

W 1.2.1

171 695,02

14 307,92

48,42

8,63

35 146,36

2 928,86

7,54

W 1.2.3

108 087,23

9 007,27

33,63

5,99

20 134,97

1 677,91

7,37

W 1.2.4

174 754,28

14 562,86

35,32

6,31

35 264,91

2 938,74

7,44

W 1.2.5

78 080,93

6 506,74

47,80

8,51

24 512,46

2 042,71

6,97

W 1.2.6

50 123,95

4 177,00

49,34

9,87

17 965,26

1 497,11

7,17

W 1.2.7

129 491,14

10 790,93

35,47

6,31

25 676,31

2 139,69

8,79
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w ujęciu brutto*:

Grupa odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

Stawka opłaty za
ciepło

zł/MW/m-c

zł/GJ

W 1.1.1

12 250,42

67,09

W 1.1.3

8 628,22

60,27

W 1.1.9

5 828,48

50,48

Grupa odbiorców

Cena za zamówioną za
moc cieplną
roczna

zł/MW
miesięczna

Cena ciepła

Cena nośnika

zł/GJ

zł/m3

Stawka opłaty stałej za
usługi przesyłowe
roczna

zł/MW
miesięczna

Stawka opłaty
zmiennej za
usługi przesyłowe
zł/GJ

W 1.2.1

209 467,92

17 455,66

59,07

10,53

42 878,56

3 573,21

9,20

W 1.2.3

131 866,42

10 988,87

41,03

7,31

24 564,66

2 047,05

8,99

W 1.2.4

213 200,22

17 766,69

43,09

7,70

43 023,19

3 585,26

9,08

W 1.2.5

95 258,73

7 938,22

58,32

10,38

29 905,20

2 492,11

8,50

W 1.2.6

61 151,22

5 095,94

60,19

12,04

21 917,62

1 826,47

8,75

W 1.2.7

157 979,19

13 164,93

43,27

7,70

31 325,10

2 610,42

10,72

•
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