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3250
UCHWAŁA Nr XVII/170/08
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1591, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62,
poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 214, poz.
1806, Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717; nr 162, poz. 1568,
Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116 poz. 1203,Dz. U.
z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr175,poz. 1457, Dz. U. z 2006
r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. nr 48,
poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008
r. nr 180, poz. 1111), 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, zmieniony: 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, Dz. U. z 2008 r. nr 93 poz. 585, nr 116

poz. 730), Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), Dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999),Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 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), Obwieszczenie
Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2009 r. (M.P. z 2008 r. nr 78 poz. 692) Rada Miejska uchwala,
co następuje:
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6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały,
7) autobusy wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§1
Wysokość stawek podatku od środków transportowych
w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wg
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton wg
załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 3 do niniejszej
uchwały,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 4 do
niniejszej uchwały,
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 5 do niniejszej
uchwały,

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.
§3
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.
§4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
Uchwała nr IX/101//07 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
28 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
Przewodniczący Rady
Robert Skórczewski

zaáącznik nr 1
do Uchwaáy Nr XVII/170/08
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 25 listopada 2008 r.

Stawki podatku
dla samochodów ciĊĪarowych
o dopuszczalnej masie caákowitej
powyĪej 3,5 tony i poniĪej 12 ton

dopuszczalna masa
caákowita w tonach
od
powyĪej 3,5

stawka podatku w záotych

do
wyprodukowane do 1995r.
5,5 wáącznie
684,00

wyprodukowane po 1995r.
633,00

powyĪej 5,5

9 wáącznie

801,00

744,00

powyĪej 9

poniĪej 12

889,00

833,00
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zaáącznik nr 2
do Uchwaáy Nr XVII/170/08
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 25 listopada 2008 r.

Stawki podatku
dla samochodów ciĊĪarowych
o dopuszczalnej masie caákowitej
równej lub wyĪszej niĪ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
caákowita w tonach

nie mniej niĪ

mniej niĪ

Stawka podatku w záotych
oĞ jezdna
(osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za
równowaĪne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

dwie osie
12

13

1 083,00

1 083,00

13

14

1 195,00

1 195,00

14

15

1 289,00

1 289,00

1 400,00

1 400,00

15

trzy osie
12

17

1 205,00

1 205,00

17

19

1 319,00

1 319,00

19

21

1 431,00

1 431,00

21

23

1 544,00

1 544,00

23

25

1 634,00

1 752,00

1 744,00

1 752,00

25

cztery osie i wiĊcej
12

25

1 781,00

1 781,00

25

27

1 837,00

1 837,00

27

29

1 950,00

1 950,00

29

31

2 395,00

2 637,00

2 480,00

2 637,00

31
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zaáącznik nr 3
do Uchwaáy Nr XVII/170/08
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 25 listopada 2008 r.

Stawki podatku
dla ciągników siodáowych i balastowych
przystosowanych do uĪywania áącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie caákowitej zespoáu pojazdów
od 3,5 tony i poniĪej 12 ton

dopuszczalna masa
stawka podatku w záotych
caákowita w tonach
od
do
wyprodukowane do 1995r. wyprodukowane po 1995r.
3,5
poniĪej 12
756,00
756,00
zaáącznik nr 4
do Uchwaáy Nr XVII/170/08
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 25 listopada 2008 r.

Stawki podatku
dla ciągników siodáowych i balastowych
przystosowanych do uĪywania áącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie caákowitej zespoáu pojazdów
równej lub wyĪszej niĪ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
caákowita w tonach

nie mniej niĪ

mniej niĪ

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku w záotych
oĞ jezdna
(osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za równowaĪne
dwie osie
1 067,00
1 364,00
1 400,00
1 569,00
trzy osie
1 682,00
2 488,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1 083,00
1 364,00
1 421,00
2 038,00
1 942,00
2 637,00
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zaáącznik nr 5
do Uchwaáy Nr XVII/170/08
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 25 listopada 2008 r.

Stawki podatku
dla przyczep i naczep
które áącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masĊ caákowitą
od 7 ton i poniĪej 12 ton

dopuszczalna masa
stawka podatku w záotych
caákowita w tonach
od
do
wyprodukowane do 1995r. wyprodukowane po 1995r.
7
poniĪej 12
689,00
630,00
zaáącznik nr 6
do Uchwaáy Nr XVII/170/08
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 25 listopada 2008 r.

Stawki podatku
dla przyczep i naczep
które áącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masĊ caákowitą
równą lub wyĪszą niĪ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
caákowita w tonach

nie mniej niĪ

mniej niĪ

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku w záotych
oĞ jezdna
(osie jezdne)
inne systemy zawieszenia
z zawieszeniem
osi jezdnych
pneumatycznym lub
uznanym za równowaĪne
jedna oĞ
621,00
621,00
777,00
789,00
902,00
902,00
dwie osie
833,00
833,00
989,00
989,00
1 261,00
1 456,00
1 636,00
1 917,00
trzy osie
1 048,00
1 062,00
1 232,00
1 423,00
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zaáącznik nr 7
do Uchwaáy Nr XVII/170/08
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 25 listopada 2008 r.

Stawki podatku
dla autobusów

liczba miejsc do
stawka podatku w záotych
siedzenia
równej
mniej niĪ
lub
wyprodukowane do 1995r. wyprodukowane po 1995r.
wyĪszej
30
1 022,00
980,00
-

30

1 133,00

1 078,00

3251
UCHWAŁA Nr XVII/171/08
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1591, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62,
poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 214, poz.
1806, Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717; nr 162, poz. 1568, Dz.
U. z 2004 r. nr 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, Dz. U. z 2008 r. nr
180, poz. 1111), 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,
zmieniony: 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 r. nr 116, poz. 730) oraz Komunikatu Prezesa
GUS z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P.
z 2008 r. nr 81, poz. 717) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1
Obniża się cenę skupu żyta z kwoty 55,80 zł do 28,42 zł
za 1 kwintal, przyjętą za podstawę obliczania podatku rolnego
na terenie gminy Brusy.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
§4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
Uchwała Nr IX/104/07 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla
celów wymiaru podatku rolnego.
Przewodniczący Rady
Robert Skórczewski
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UCHWAŁA Nr XVII/172/08
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek i poboru 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,zmieniony: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62,
poz. 558; nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806, nr 153, 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, Dz. U, z 2008 r. nr
180, poz. 1111), oraz art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, zmieniony: Dz. U. z 2006
r. nr 220, poz. 1601, nr 225, poz. 1635, nr 245, poz. 1775,
nr 249, poz. 1828, nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2008 r. nr 93
poz. 585, nr 116, poz. 730), Dyrektywy 92/106/EWG z dnia
7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad
dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów
między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368
z 17.12.1992), Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999
r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2009 r.(M.P. z 2007 r. nr 59,
poz. 531) Rada Miejska uchwala, co następuje:

2. Przy sprzedaży owoców, warzyw, kwiatów i pozostałych
produktów rolnych stawkę wymienioną w ustępie 1 obniża
się o 50%.
3. Stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć
kwoty 658,49 zł.
§2
Na terenie miasta Brusy inkasentami będą pracownicy
Urzędu pan Piotr Słomiński, pani Mirosława Lubinska, a w sołectwach inkasentami będą sołtysi. Inkasenci opłaty targowej
otrzymywać będą prowizję w wysokości 10% zainkasowanej
kwoty.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
§5
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała Nr IX/102/07 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek
i poboru opłaty targowej.

§1
Przewodniczący Rady
Robert Skórczewski

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości
1,44 zł za każdy 1 m2 zajmowanej powierzchni.

3253
UCHWAŁA Nr XVII/173/08
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1591, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62,
poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 214, poz.
1806, Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717; nr 162, poz. 1568, Dz.
U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116 poz. 1203,Dz. U. z 2005
r. nr 172, poz. 1441, nr175,poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. nr 17,
poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. nr 48, poz. 327,
nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. nr 180,
poz. 1111), oraz art. 5, art. 7 ust 3 i art. 20c ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2006 r. nr 121, poz. 844, zmieniony Dz. U. z 2006 r. nr 220,
poz. 1601, nr 225, poz. 1635, nr 245 poz. 1775, nr 249, poz.
1828, nr 251, poz. 1847; Dz. U. z 2008 r. nr 93, poz. 585,
nr 116, poz. 730), Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia
1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między
państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie

pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca
2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłatach lokalnych w 2009 r.(M.P. z 2008 r. nr 59, poz. 531)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,41 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej
2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 12,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,99 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej
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4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 3,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
5. od pozostałych budynków lub ich części:
a) przeznaczonych na cele rekreacyjne – 6,55 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej
b) pozostałych –3,22 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
6. od budowli – 2% ich wartości
7. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 3,84 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych – 0,11 zł od 1 m2 powierzchni
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich
części, budowle oraz grunty zajęte wyłącznie na potrzeby
statutowej działalności w zakresie kultury, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki
odpadami.

§3
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki
lub ich części dzierżawione od gminy Brusy o powierzchni
powyżej 800 m2.
§4
Zwolnienia określone w § 2 i § 3 w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu
na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania
stanowią pomoc de minimis.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.
§6
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.
§7
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała Nr IX/100/07 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
28 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady
Robert Skórczewski

3254
UCHWAŁA Nr XVII/174/08
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie opłaty miejscowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1591, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62,
poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 214, poz.
1806, Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717; nr 162, poz. 1568,
Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116 poz. 1203, Dz. U.
z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr175,poz. 1457, Dz. U. z 2006
r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. nr 48,
poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008
r. nr 180, poz. 1111), oraz art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19 pkt 1 lit
b, pkt 2 i pkt 3, art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 121,
poz. 844, zmieniony: Dz. U. z 2006 r. nr 220, poz. 1601, nr
225, poz. 1635, nr 245, poz. 1775, nr 249 poz. 1828, nr 251
poz. 1847, Dz. U. z 2008 r. nr 93 poz. 585, nr 116 poz. 730),
Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r, w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), Dyrektywy 1999/62/WE
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999), Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P.
z 2008 r. nr 59, poz. 531) oraz uchwały nr XV/159/08 Rady
Miejskiej w Brusach z dnia 22 września 2008 r. w sprawie
ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające
pobieranie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 121, poz.
2867) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1
Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej od osób
fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, w miejscowościach Męcikał, Leśno, Czernica, Drzewicz, Młynek,
Widno, Laska, Skoszewo, Rolbik, Kaszuba w następujących
wysokościach:
— od dzieci i uczącej się młodzieży za każdy dzień pobytu
– 0,50 zł
— od pozostałych osób za każdy dzień pobytu – 1,00 zł
§2
Zwalnia się z opłaty miejscowej niepełnosprawne dzieci
i niepełnosprawną młodzież uczącą się.
§3
1. Opłatę miejscową pobierają właściciele gospodarstw
agroturystycznych, kwater prywatnych, hoteli, zajazdów,
ośrodków wczasowych oraz sołtysi.
2. Opłatę należy uregulować po przybyciu z góry za cały
okres pobytu najpóźniej następnego dnia po przybyciu do
miejscowości, o których mowa w § 1 w Urzędzie Miejskim
lub u inkasenta.
3. Przez obiekty świadczące usługi hotelarskie należy rozumieć w szczególności ośrodki wczasowe, pensjonaty,
zajazdy, hotele, placówki agroturystyczne oraz kwatery
prywatne.
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§5

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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.
§6
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.
§7
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała Nr IX/103/07 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty miejscowej.
Przewodniczący Rady
Robert Skórczewski

3255
UCHWAŁA Nr XXIV/116/08
Rady Gminy Cewice
z dnia 28 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 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142
poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Cewice
uchwala, co następuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie
Gminy Cewice wynoszą:
1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
lub ich części – 0,62 zł
2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej – 17,37 zł,
3. od 1 m2 powierzchni użytkowej od budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym– 9,24 zł
4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
4,01 zł
5. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 4,03 zł
6. od budowli – 2% ich wartości ustalonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych
7. od gruntów;

1) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 3,90 zł od 1 ha powierzchni,
2) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2
powierzchni,
3) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,65 zł
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwałę podaje się do wiadomości mieszkańców gminy
w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
§4
Z dniem 31 grudnia 2008 r. traci moc Uchwała Rady Gminy
Cewice Nr XIV/69/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2008 rok.
§5
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
Stanisław Pałubicki
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UCHWAŁA Nr XXIV/117/08
Rady Gminy Cewice
z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.
1591 z późn. zm.), art. 18a, art. 19 pkt 1f i pkt 2 oraz art. 20
ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U.z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) Rada
Gminy Cewice uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Cewice w wysokości 32,00 zł od każdego psa.
§2

§5
Opłatę pobiera się w wysokości połowy stawek określonych w § 1 i 2, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu
30 czerwca roku podatkowego.
§6
Zarządza się pobór opłaty w formie inkasa. Inkasentami
opłaty od posiadania psów będą sołtysi i Przewodniczący
Zarządu Osiedla Na Skarpie w Siemirowicach. Inkasentom
przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 10% od
zainkasowanej kwoty.
§7

Roczną stawkę od pierwszego psa będącego w posiadaniu
emeryta i rencisty na terenie Gminy Cewice ustala się na kwotę
16,00 zł.
§3
Ewidencja psów do celów poboru opłaty od posiadanych
psów zaktualizowana zostanie na podstawie wykazów psów
sporządzonych przez sołtysów, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych i Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych lub innych
administratorów budynków.
§4
Opłata płatna jest bez wezwania z góry za rok podatkowy
w terminie do dnia 15 maja danego roku lub w terminie 14 dni
od daty zaistnienia obowiązku.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§8
Uchwałę podaje się do wiadomości mieszkańców gminy
w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
§9
Z dniem 31 grudnia 2008 r. traci moc Uchwała Rady Gminy
Cewice Nr XIV/70/08 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie
ustalenia opłaty od posiadania psów na 2008 rok.
§ 10
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
Stanisław Pałubicki
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UCHWAŁA Nr XXIV/118/08
Rady Gminy Cewice
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy w 2009 r.

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. 15, art. 16 i art. 19 pkt 1a i pkt 2 oraz
art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U.z 2006 r., Nr 121 poz. 844 z późn.
zm.) Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

3. Opłatę targową można uiszczać bezpośrednio w kasie
Urzędu Gminy.
4. Inkasentom opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie w
wysokości 30% zainkasowanej kwoty.
5. Opłata targowa winna być wpłacona przez inkasentów do
końca miesiąca, w którym została pobrana.

§1

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Opłatę targową ustala się za każdy dzień w kwocie:
a) z ręki, z kosza, skrzynki, stolika, małego taboretu –
2,60 zł,
b) ze stołu przenośnego, z ziemi – 7,30 zł,
c) z pojazdów wszelkich – 15,60 zł.

Uchwałę podaje się do wiadomości mieszkańców gminy w
formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

§2

§5

1. Pobór opłaty targowej następuje w formie inkasa.
2. Do poboru opłaty targowej upoważnia się sołtysów.

§4

Z dniem 31 grudnia 2008 r. traci moc Uchwała Rady Gminy
Cewice Nr XIV/71/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie
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określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy na
2008 rok.

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

§6

Przewodniczący Rady
Stanisław Pałubicki

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogło-

3258
UCHWAŁA Nr XXIV/119/08
Rady Gminy Cewice
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.), art. 10 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)) (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Cewice
uchwala, co następuje:
§1
I. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Cewice:

1)

pojazd posiadający dwie osie:

Dopuszczalna masa caákowita
od nie mniej niĪ 12 ton lecz mniej niĪ 13 ton
od nie mniej niĪ 13 ton lecz mniej niĪ 14 ton
od nie mniej niĪ 14 ton lecz mniej niĪ 15 ton
15 ton i wiĊcej
2)

OĞ jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym
za równowaĪne
108 zá
156 zá
428 zá
602 zá

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
156 zá
428 zá
602 zá
1.360 zá

pojazd posiadający trzy osie:

Dopuszczalna masa caákowita
od nie mniej niĪ 12 ton lecz mniej niĪ 17 ton
od nie mniej niĪ 17 ton lecz mniej niĪ 19 ton
od nie mniej niĪ 19 ton lecz mniej niĪ 21 ton
od nie mniej niĪ 21 ton lecz mniej niĪ 23 tony
23 tony i wiĊcej
3)

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
670,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1.114,00 zł
3) powyżej 9 ton
1.370,00 zł
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

OĞ jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym
za równowaĪne
156 zá
270 zá
550 zá
718 zá
1.102 zá

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
270 zá
550 zá
718 zá
1.102 zá
1.714 zá

pojazd posiadający cztery osie i wiĊcej:

Dopuszczalna masa caákowita
od nie mniej niĪ 12 ton lecz mniej niĪ 25 ton
od nie mniej niĪ 25 ton lecz mniej niĪ 27 ton
od nie mniej niĪ 27 ton lecz mniej niĪ 29 ton
29 ton i wiĊcej

OĞ jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym
za równowaĪne
718 zá
726 zá
1.132 zá
1.796 zá

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
726 zá
1.132 zá
1.796 zá
2.666 zá

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 132

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

1)

od nie mniej niĪ 12 ton lecz mniej niĪ 18 ton
od nie mniej niĪ 18 ton lecz mniej niĪ 25 ton
od nie mniej niĪ 25 ton lecz mniej niĪ 31 ton
31 ton i wiĊcej

od nie mniej niĪ 12 ton lecz mniej niĪ 40 ton
40 ton i wiĊcej

5. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej
zespołu pojazdów:
1) od 7 ton do 9 ton włącznie
284 zł
2) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
566 zł

od nie mniej niĪ 12 ton lecz mniej niĪ 18 ton
od nie mniej niĪ 18 ton lecz mniej niĪ 25 ton
25 ton i wiĊcej

44 zá
524 zá
1.000 zá
2.080 zá

OĞ jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym
za równowaĪne
1.354 zá
1.872 zá

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1.872 zá
2.690 zá

6. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej
zespołu pojazdów:

OĞ jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym
za równowaĪne
18 zá
194 zá
348 zá

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
32 zá
348 zá
610 zá

pojazdy dwuosiowe:

Dopuszczalna masa caákowita
od nie mniej niĪ 12 ton lecz mniej niĪ 28 ton
od nie mniej niĪ 28 ton lecz mniej niĪ 33 ton
od nie mniej niĪ 33 ton lecz mniej niĪ 38 ton
38 ton i wiĊcej
3)

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

pojazdy jednoosiowe:

Dopuszczalna masa caákowita

2)

OĞ jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym
za równowaĪne
26 zá
290 zá
612 zá
1.536 zá

zespóá pojazdów posiadający trzy osie:

Dopuszczalna masa caákowita

1)

2) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie
838,00 zł
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
904,00 zł
4. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdów:

zespóá pojazdów posiadający dwie osie:

Dopuszczalna masa caákowita

2)
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OĞ jezdna z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za
równowaĪne
232 zá
666 zá
924 zá
1.248 zá

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
348 zá
924 zá
1.402 zá
1.628 zá

pojazdy trzyosiowe:

Dopuszczalna masa caákowita
od nie mniej niĪ 12 ton lecz mniej niĪ 38 ton
38 ton i wiĊcej

OĞ jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym
za równowaĪne
736 zá
1.024 zá

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1.024 zá
1.392 zá
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7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
1.358 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.696 zł

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady
Stanisław Pałubicki

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia

§3

następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz.WEL 368 z 17.12.1992 r.).
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WEL 187 z 20.07.1999 r.)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej – wydanie specjalne, tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.

Uchwałę podaje się do wiadomości mieszkańców gminy
w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
§4
Z dniem 31 grudnia 2008 r. tracą moc Uchwała Rady Gminy
Cewice Nr XIV/72/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok,
zmieniona Uchwałą Nr XV/83/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogło3259

UCHWAŁA Nr XXIV/120/08
Rady Gminy Cewice
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969 z późn. zm.) Rada Gminy Cewice ustala następujące
zwolnienia w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym:
§1
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich
części, budowle lub ich części oraz grunty:
a) wykorzystywane do bezpłatnego użytkowania w zamian
za przekazanie gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu
Państwa (rencistówki i siedliska),
b) wykorzystywane wyłącznie na cele działań ratowniczogaśniczych, ogólnodostępnej działalności sportowej,
ogólnodostępnej działalności kulturalnej.
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle lub ich
części służące wyłącznie do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych.
§2
Zwalnia się od podatku rolnego użytki rolne wykorzystywane do bezpłatnego użytkowania w zamian za przekazanie

gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa (rencistówki
i siedliska).
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwałę podaje się do wiadomości mieszkańców gminy
w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
§5
Z dniem 31 grudnia 2008 r. traci moc Uchwała Rady Gminy
Cewice Nr XIV/73/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie
zwolnień z podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego
na 2008 rok.
§6
Uchwała podlega przekazaniu do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
§7
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.

3260

Przewodniczący Rady
Stanisław Pałubicki

UCHWAŁA Nr XXII/166/08
Rady Gminy Człuchów
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Człuchów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.Nr 142,
poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. nr 23,poz. 220; Nr 62,poz.
558; Nr 113,poz. 984; Nr 153,poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr

172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.: Dz. U.Nr 191, poz. 1412, Nr
245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747;
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z 2008 r. Nr 116, poz. 730) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§1

§4

Średnią cenę żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
określoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października
2008 r. (Mon.Pol. Nr 81 poz. 717) obniża się z kwoty 55,80 zł.
za 1q do kwoty 43,00 zł.

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

§2
Podatek rolny płatny jest w kasie Urzędu Gminy w Człuchowie, bądź na rachunek Gminy B.S. Człuchów Nr 109326
00060000058920000010 lub u sołtysa.

§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01.01.2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Bachan

3261
UCHWAŁA Nr XXII/167/08
Rady Gminy Człuchów
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.z 2001 r. Dz. U.Nr 142,
poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz. 220; Nr 62,poz.
558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr
102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr167, poz. 1759; z 2005
r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 5 ust. 1 i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm.:
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz.
585, Nr 116, poz. 730) obwieszczenia Min.Fin. z dn. 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
uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. od budynków mieszkalnych lub ich części 0,56 zł. za m2
pow. użytkowej,
2. od budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
19,81 zł. za m2 pow. użytkowej,
3. od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 9,24 zł. za m2 pow. użytkowej,
4. od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
3,50 zł. za m2 pow. użytkowej,
5. od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 5,40 zł. za m2 pow.
użytkowej,
6. od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,
7. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania

w ewidencji gruntów i budynków 0,74 zł. za m2 powierzchni,
8. od gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
3,90 zł. od 1 ha powierzchni,
9. od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego 0,18 zł. za m2 powierzchni.
§2
Ustala się stawki od nieruchomości, dla właścicieli nieruchomości, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura
lub renta bądź zasiłek przedemerytalny w wysokości:
a) od budynków mieszkalnych lub ich części 0,28 zł. za m2
pow. użytkowej
b) od pozostałych budynków lub ich części 2,70 zł. za m2
pow. użytkowej
c) od pozostałych gruntów 0,09. zł. za m2 powierzchni.
§3
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki i grunty wykorzystywane do realizacji zadań
statutowych i ustawowych gminy,
b) grunty i budowle zajęte pod ogrody zoologiczne.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt a nie obejmują
budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt b niniejszego
paragrafu będzie zastosowane pod warunkiem udokumentowania posiadania statutu ogrodu zoologicznego.
§4
Podatek od nieruchomości płatny jest w kasie Urzędu
Gminy w Człuchowie, bądź na rachunek Gminy Nr konta B.S.
Człuchów Nr 10932600060000058920000010 lub u sołtysa.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§6

§7

Traci moc uchwała Nr XII/88/07 Rady Gminy Człuchów
z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż
określone w ustawie.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01.01.2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Bachan
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UCHWAŁA Nr XXII/168/08
Rady Gminy Człuchów
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z
2008 r. Nr 180 poz. 1111), art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(t.j.Dz. U. z
2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z
2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, 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 Nr 78 z dnia 20 października 2008 r. poz. 692)
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 z dnia 14 sierpnia 2008 r. poz.
531) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg
załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg
załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Od autobusów – wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§1

§4

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Człuchów:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton wg załącznika
nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej 12 ton wg załącznika nr 2
do niniejszej uchwały.
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do
poniżej 12 ton wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej

Podatek od środków transportowych płatny jest w kasie
Urzędu Gminy w Człuchowie, bądź na rachunek Gminy numer
konta B.S. Człuchów Nr 10932600060000058920000010.

§2
Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych obniża się wg załącznika nr 1,
załącznika nr 3, załącznika nr 5 i załącznika nr 7.
§3
Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy
wykorzystywane do realizacji zadań statutowych i ustawowych
gminy.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6
Traci moc Uchwała Nr XII/89/07 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż
określone w ustawie.
§7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01.01.2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Bachan
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Zaáącznik Nr 1
Stawki podatku dla samochodów ciĊĪarowych o dopuszczalnej masie caákowitej od powyĪej 3,5 tony do poniĪej 12 ton.
Dopuszczalna masa caákowita w tonach
od

Stawka podatku w zá.
Wyprodukowane
do 1999 roku wáącznie

do

Wyprodukowane
od 2000 roku

powyĪej 3,5

5,5 wáącznie

500,00

450,00

powyĪej 5,5

9 wáącznie

650,00

620,00

powyĪej 9

poniĪej 12

860,00

850,00

Zaáącznik Nr 2
Stawki podatku dla samochodów ciĊĪarowych o dopuszczalnej masie caákowitej równej lub wyĪszej niĪ 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna
masa caákowita
(w tonach)

Stawka podatku (w záotych)

nie mniej niĪ

mniej niĪ

OĞ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaĪne

inne systemy zawieszenia

1

2

3

4

osi jezdnych

Dwie osie
12

13

932,00

943,00

13

14

944,00

955,00

14

15

955,00

965,00

965,00

1.374,00

15

Trzy osie
12

17

1.258,00

1.316,00

17

19

1.316,00

1.371,00

19

21

1.372,00

1.427,00

21

23

1.427,00

1.481,00

23

25

1.535,00

1.724,00

1.535,00

1.724,00

25

Cztery osie i wiĊcej
12

25

1.535,00

1.645,00

25

27

1.645,00

1.757,00

27

29

1.757,00

2.084,00

29

31

1.854,00

2.583,00

1.854,00

2.583,00

31

Zaáącznik Nr 3
Stawki podatku od ciągników siodáowych i balastowych przystosowanych do uĪywania áącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie caákowitej zespoáu pojazdów od 3,5 tony do poniĪej 12ton.
Dopuszczalna masa caákowita w tonach

Stawka podatku (w záotych)

od

do

Wyprodukowane
do 1999 roku wáącznie

Wyprodukowane
od 2000 roku

3,5

poniĪej 12

901,00

846,00
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Zaáącznik Nr 4
Stawki podatku od ciągników siodáowych i balastowych przystosowanych do uĪywania áącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie caákowitej zespoáu pojazdów równej lub wyĪszej niĪ 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna
masa caákowita zespoáów
pojazdów: ciągnik siodáowy
+ naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa
(w tonach)

Minimalna stawka podatku (w záotych)

nie mniej niĪ

mniej niĪ

OĞ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaĪne

Inne systemy zawieszenia

1

2

3

4

osi jezdnych

Dwie osie
12

18

1.098,00

1.207,00

18

25

1.207,00

1.316,00

25

31

1.316,00

1.427,00

1.636,00

1.996,00

31

Trzy osie
12

40

40

1.374,00

1.909,00

1.909,00

2.583,00
Zaáącznik Nr 5

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które áącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masĊ caákowitą
od 7 ton do poniĪej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyáącznie z dziaáalnoĞcią rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego.
Dopuszczalna masa caákowita w tonach

Stawka podatku (w záotych)

od

do

Wyprodukowane
do 1999 roku wáącznie

Wyprodukowane
od 2000 roku

7

poniĪej 12

226,00

175,00

Zaáącznik Nr 6
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które áącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masĊ caákowitą równą lub wyĪszą niĪ 12 ton , z wyjątkiem związanych wyáącznie z dziaáalnoĞcią rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego.
Liczba osi i dopuszczalna
masa caákowita zespoáów
pojazdów: naczepa/
przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w záotych)

nie mniej niĪ

mniej niĪ

OĞ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaĪne

Inne systemy zawieszenia

1

2

3

4

osi jezdnych

Jedna oĞ
12

18

110,00

219,00

18

25

197,00

351,00

351,00

616,00

25

Dwie osie
12

28

235,00

340,00

28

33

671,00

929,00
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38

38

929,00

1.411,00

1.257,00

1.856,00

Trzy osie
12

38

38

742,00

1.035,00

1.030,00

1.398,00
Zaáącznik Nr 7

Stawki podatku od autobusów.
Dopuszczalna masa caákowita w tonach

Stawka podatku (w záotych)

Liczba miejsc

Wyprodukowane
do 1999 roku wáącznie

Wyprodukowane
od 2000 roku

mniej niĪ 30

790,00

733,00

równej 30 lub wiĊcej

1.636,00

1.579,00

3263
UCHWAŁA Nr XXVIII/201/08
Rady Gminy Damnica
z dnia 17 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz 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. Dz. U.z2002 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) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; zmiany:
Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775; Nr 249,
poz. 1825; Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r.
Nr 116, poz. 730) i 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 78, poz. 692) Rada Gminy Damnica uchwala,
co następuje:

§1
Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną za podstawę
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Damnica na
2009 rok z kwoty 55,80 zł za 1 kwintal żyta do kwoty 44,00 zł
za 1 kwintal żyta.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i ma zastosowanie na 2009 rok.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Zdzisław Kwaśniewski
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UCHWAŁA Nr XXVIII/202/08
Rady Gminy Damnica
z dnia 17 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku w 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz 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; zmiany:
z 2002 r. Dz. U.Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.
984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr
80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U.z 2004 r. Nr 102, poz.
1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Dz. U.Nr 172, poz.
1441; Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r.,Nr 17,poz. 128; Nr
181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz.
974; Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1] (t.j.: Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; ze zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 143
poz. 1199; M. P. z 2006 r. Nr 72 poz. 721; Nr 75 poz. 758; Dz. U.
z 2006 r. Nr 220 poz. 1601; Nr 225 poz. 1635; Nr 245
poz. 1775; Nr 249 poz. 1828; Nr 251 poz. 1847; Dz. U.
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) Rada Gminy Damnica uchwala,
co następuje:
§1
1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni 0,60 zł.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni
3,84 zł.
c) pozostałych od 1 m2 powierzchni
w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
0,15 zł.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,52 zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej
17,05 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
8,23 zł.
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od
1 m2 powierzchni użytkowej
3,48 zł.
e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej
w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
3,27 zł.
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§2
1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na
cele związane z działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
b) budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane na działalność kulturalną oraz kultury fizycznej
i sportu za wyjątkiem lokali mieszkalnych i części wynajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
c) budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane do zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowych,
d) budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane na prowadzenie świadczeń pomocy społecznej,
e) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na biblioteki
i świetlice,
§3
Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych pobierany będzie w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego na podstawie nakazu płatniczego. Należności
z tego tytułu należy wpłacać na rachunek budżetu gminy:
BS Ustka 379315 0004 0001 0025 2000 0010 lub w kasie
Urzędu Gminy.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i ma zastosowanie na rok 2009.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Zdzisław Kwaśniewski

[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz.WEL 368 z 17.12.1992 r.).
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WEL 187 z 20.07.1999 r.)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr XXVIII/203/08
Rady Gminy Damnica
z dnia 17 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
oraz zwolnienia od tego podatku w 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142poz. 1591: zmiany z 2002 r. Dz. U.
Nr 23,poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,poz.
1271; Nr 214,poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717;
Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116
poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172,poz. 1441; Nr 175 poz. 1457;
Dz. U. z 2006 r. Nr 17,poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U.
z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173, poz. 1218)
oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz.
U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 143
poz. 1199; M.P. z 2006 r. Nr 72 poz. 721; Nr 75 poz. 758; Dz. U.
z 2006 r Nr 220 poz. 1601; Nr 225 poz. 1635; Nr 245 poz.
1775; Nr 249 poz. 1828; Nr 251 poz. 1847), Dz. U. z 2008 r.
Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) w związku z 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) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na
2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) Rada Gminy Damnica uchwala,
co następuje:
§1
1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
563,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
972,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.177,00 zł
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
a) z dwiema osiami jezdnymi
1.330,00 zł
b) z trzema osiami jezdnymi
1.637,00 zł
c) z czterema i więcej osiami jezdnymi do mniej niż
29 ton
2.046,00 zł
d) z czterema i więcej osiami jezdnymi
od 29 ton i powyżej
2.302,00 zł
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton
1.330,00 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:
a) do 36 ton włącznie:
— z dwiema osiami jezdnymi
do mniej niż 31 ton
1.842,00 zł
— z dwiema osiami jezdnymi
od 31 ton i powyżej
1.944,00 zł
— z trzema osiami jezdnymi
1.791,00 zł
b) powyżej 36 ton:
— z dwiema osiami jezdnymi
2.046,00 zł
— z trzema osiami jezdnymi

do mniej niż 40 ton
2.149,00 zł
— z trzema osiami jezdnymi
od 40 ton i powyżej
2.456,00 zł
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
717,00 zł
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego w zależności od dopuszczalnej masy
całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie:
— z jedną osią jezdną
819,00 zł
— z dwiema osiami jezdnymi
1.228,00 zł
— z trzema osiami jezdnymi
1.023,00 zł
b) powyżej 36 ton:
— z jedną osią
1.023,00 zł
— z dwiema osiami jezdnymi
1.740,00 zł
— z trzema osiami jezdnymi
1.688,00 zł
7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
768,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
921,00 zł
§2
Zwalnia się od podatku środki transportowe służące do
dowozu dzieci do placówek oświatowych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i ma zastosowanie na rok 2009.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Zdzisław Kwaśniewski

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

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr XXVIII/204/08
Rady Gminy Damnica
z dnia 17 listopada 2008 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Gminie Damnica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz 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: zmiany z 2002 r. Dz.
U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz1055;Nr 116 poz.
1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457;
Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181 poz. 1337; Dz. U.
z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138 poz. 974) oraz art. 15, 16 i 19
pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze
zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 143 poz. 1199; M. P. z 2006 r. Nr 72
poz. 721; Nr 75 poz. 758; Dz. U. z 2006 r. Nr 220 poz. 1601;
Nr 225 poz. 1635; Nr 245 poz. 1775; Nr 249 poz. 1828; Nr
251 poz. 1847) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych na 2009 rok (M.P. Nr 59, poz. 531)
Rada Gminy Damnica uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób
prawnych oraz od jednostek organizacyjnych nie mających
osobowości prawnej – dokonujących sprzedaży towarów
we wszelkich miejscach na terenie gminy Damnica.
§2
Ustala się następujące wysokości opłaty targowej dziennie:
1) od handlu z ręki, z koszy
– 5,00 zł.
2) od handlu z wozów konnych, przyczep, ciągników, pojazdów samochodowych oraz stoisk
– 20,00 zł.

§3
Wpłaty opłaty targowej można dokonywać w kasie Urzędu
Gminy Damnica lub za pośrednictwem sołtysów poszczególnych sołectw.
§4
Wynagrodzenie inkasentów ustala się w wysokości 50%
od zebranej kwoty.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§6
Traci moc:
— Uchwała Nr XV/109/07 Rady Gminy Damnica z dnia
15 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Gminie Damnica,
— Uchwała Nr XVI/122/07 Rady Gminy Damnica z dnia
12 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/109/07
Rady Gminy Damnica z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty targowej w Gminie Damnica.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Zdzisław Kwaśniewski

3267
UCHWAŁA Nr XXII/111/08
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie opłaty targowej na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15, art. 16 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 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
w Dziemianach uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości
15,00 zł.
2. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje
z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży.
3. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem osób, które są podatnikiem podatku od
nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania
położonymi na targowiskach.

4. Poboru opłaty targowej dokonuje upoważniony przez Wójta
Gminy Dziemiany pracownik Urzędu Gminy wydając każdorazowo odpowiednie pokwitowanie.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwała Nr X/54/07 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 19 listopada 2007 r.w sprawie opłaty targowej na
2008 r.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marcin Podpora
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UCHWAŁA Nr XXII/112/08
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa 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. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 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. z 2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada Gminy
w Dziemianach uchwala, co następuje:

§2
Opłaty od posiadania jednego psa nie pobiera się w danym roku podatkowym od właścicieli, którzy nabędą psa ze
schroniska dla bezdomnych zwierząt.
§3
Ewidencję psów do celów poboru opłaty od posiadania
psów prowadzi Urząd Gminy na podstawie wykazów psów
sporządzonych przez sołtysów.

§1

§4

1. Wysokość stawki opłaty od posiadania psa przez osoby
fizyczne na terenie gminy Dziemiany ustala się na kwotę
25,00 zł rocznie od jednego psa.
2. Opłatę od posiadania psa, osoby fizyczne wpłacają z góry
bez wezwania w terminie do dnia 31 maja 2009 r., a gdy
osoba fizyczna nabyła psa po tym terminie – w ciągu jednego miesiąca od daty nabycia.
3. Opłata od posiadania psa płatna jest jednorazowo w kasie
Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
4. Obowiązek opłaty od posiadania psa powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego
obowiązku. Jeżeli obowiązek powstał lub wygasł w ciągu
roku, opłatę od posiadania psa ustala się proporcjonalnie
do liczby miesięcy, w którym istniał taki obowiązek.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc Uchwała Nr X/55/07 Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości
stawki podatku od posiadania psa na 2008 rok.
§6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marcin Podpora

3269
UCHWAŁA Nr XXV/580/08
Rady Miasta Gdyni
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r.: nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.),
Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§1
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Gdynia:
1) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
— od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO
516,00 zł
— od pozostałych samochodów
648,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
— od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO
612,00 zł
— od pozostałych samochodów
756,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
— od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO
984,00 zł
— od pozostałych samochodów
1 260,00 zł

2) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 2 460,00 zł
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego
normy ekologiczne EURO
1 260,00 zł
b) od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych
1 620,00 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
1 704,00 zł
— z pozostałym zawieszeniem
1 980,00 zł
b) powyżej 36 ton
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2 112,00 zł
— z pozostałym zawieszeniem
2 580,00 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
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z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
516,00 zł
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
876,00 zł
— z pozostałym zawieszeniem
1 344,00 zł
b) powyżej 36 ton
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne, z tym, że: 1 068,00 zł
— dla przyczepy i naczepy o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 38 ton
i więcej
1 140,00 zł
— z pozostałym zawieszeniem, z tym, że:
1 512,00 zł
— dla przyczepy i naczepy o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 38 ton i
więcej
1 692,00 zł
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc:
— od autobusu spełniającego normy ekologiczne
EURO
720,00 zł
— od pozostałych autobusów
936,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
— od autobusu spełniającego normy ekologiczne
EURO
1 632,00 zł
— od pozostałych autobusów
1 848,00 zł

§2
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr XIV/323/07 Rady Miasta Gdyni z 28 listopada
2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2007 r.,
nr 164, poz. 3322).
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. po
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w DziennikuUrzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.

3270
UCHWAŁA Nr XXV/581/08
Rady Miasta Gdyni
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni.
Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r.: nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5, ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Rada Miasta
Gdyni uchwala, co następuje:
§1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, od
następujących przedmiotów opodatkowania:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,74 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
– 0,35 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
– 19,81 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 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 6,64 zł od m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.
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§3
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr XIV/326/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada
2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy
Woj. Pomorskiego z 2007 r., nr 164, poz. 3325).
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. po
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski

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

3271
UCHWAŁA Nr XXV/582/08
Rady Miasta Gdyni
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości.
Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1, lit. a),
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn.
zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
Podatkowa (t.j. Dz. u. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

2.

§1
1. Wysokość opłaty targowej zależna jest od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, czasu trwania i powierzchni
zajętej na sprzedaż, a także od lokalizacji targowiska.
2. Opłata targowa jest opłatą dzienną.
3. Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie na
targowisku, gdzie opłatę pobrano.

3.

4.

§2
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania
sprzedaży na targowisku.

5.

budżetu miasta pełną kwotę zebranej opłaty i rozliczają się
z pobranych druków opłaty w następujących terminach:
1) do dnia dwudziestego każdego miesiąca – za okres od
początku miesiąca do dnia 15 każdego miesiąca,
2) do dnia piątego następnego miesiąca – za okres od
16 dnia do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.
Inkasenci wymienieni w § 4 ust. 2 pkt 2), 3), 4) wpłacają
do budżetu miasta kwotę zebranej opłaty targowej w dniu
jej pobrania, nie później jednak niż do godziny 12 dnia
roboczego następującego po dniu pobrania.
Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% pobranych
opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę targową na
wyznaczonych targowiskach prowadzących sprzedaż detaliczną oraz inkasenci pobierający opłatę targową poza
targowiskami wyznaczonymi
Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 15% pobranych
opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę targową na
targowiskach, na których prowadzi się sprzedaż hurtową
Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 14 dni od momentu
przedstawienia rozliczenia.

§3

§6

1. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie
sprzedaży na targowiskach wyznaczonych, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie
sprzedaży poza targowiskami wyznaczonymi, stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.

§4
1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej, zobowiązanych do jej
poboru, wyznacza się:
1) osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące targowisko,
2) Jakuba Kobylińskiego,
3) Józefa Pobłockiego.
§5
1. Inkasenci, za wyjątkiem określonych w ust. 2, wpłacają do

§7
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr XIV/324/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada
2007 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty
targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości.
(Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2007 r., nr 164, poz.
3323).
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. po
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski
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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 DziennikuUrzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXV/582/08
Rady Miasta Gdyni
z dnia 19 listopada 2008 r.
STAWKI OPŁATY TARGOWEJ ZA PROWODZENIE SPRZEDAŻY NA WYZNACZONYCH TARGOWISKACH

lp.

forma sprzedaży

1

1.

2.

dzienne opłaty na targowiskach prowadzących
sprzedaż detaliczną (zł)

2

w strefie
śródmiejskiej
3

poza strefą
śródmiejską
4

4,00

3,50

przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki,
wózków, wiader,
2
z ziemi itp., - za 1 m zajętej powierzchni
terenu

przy sprzedaży z ław i stołów - za 1 m
zajętej powierzchni

2

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

Przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 400 zł

6,00

5,00

x

Przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 400 zł

3.

4.

∗

przy sprzedaży ze stoisk, straganów, tzw.
„żab” - „szczęk”, oraz z przyczep do
samochodów osobowych - od jednej sztuki

20,00*

16,50*

13,50*

przy sprzedaży z pojazdu samochodowego
- od jednej szt.
a) osobowego i ciężarowego
o ładowności do 2,5 ton,
b) o ładowności od 2,5 ton do 7,0 ton,
c) o ładowności powyżej 7 ton.

26,00*

16,50*

11,50*

33,00*
85,00*

28,00*
68,00*

16,50*
20,00*

przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 658,49 zł

Objaśnienia:
1. Strefa śródmiejska - oznacza teren zawarty pomiędzy ulicami: Św. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od dworca
Gdynia Główna do przystanku Wzgórze św. Maksymiliana włącznie, ul. Świętojańska od Al. Zwycięstwa do Al. Marsz.
Piłsudskiego, i dalej Al. Marsz. Puiłsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego.
2
2
2. Opłata za 1 m - oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m powierzchni zajętej na sprzedaż.
3. Opłata dzienna - w dniu sprzedaży w godzinach otwarcia targowiska.
4. Przyczepa do samochodu osobowego - także czasowo umiejscowiona lub pozbawiona kół.
5. Stoisko - odpowiednio urządzony punkt sprzedaży.
6. Stragan - rodzaj niewielkiego, prowizorycznie urządzonego punktu sprzedaży.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/582/08
Rady Miasta Gdyni
z dnia 19 listopada 2008 r.
STAWKI OPŁAT TARGOWYCH ZA PROWADZENIE SPRZEDAŻY POZA WYZNACZONYMI TARGOWISKAMI

lp.

rodzaj działalności

1

2
- sprzedaż pocztówek, biletów na imprezy
gazet,
książek,
przewodników
masowe,
turystycznych, map, losów, losów loterii
fantowych,
- sprzedaż wyrobów artystów plastyków i twórców
sztuki ludowej
art.
związanych
ze
świętami
sprzedaż
kalendarzowymi i uroczystościami miejskimi,
kwiatów, sadzonek

1.

2.

podst.
wymiaru
3

w strefie
śródmiejskiej
4

poza strefą
śródmiejską
6

2

3,50*

3,50*

2

11,00*

11,00*

m

m

3.

sprzedaż choinek

stanowisko

30,00

30,00

4.

sprzedaż, art. sezonowych i pamiątkarskich lub
promocja nowego produktu
- w okresie od 01.01 do 30.04 i od 01.10. do
31.12
- w okresie od 01.05 do 30.06 i do 01.09 do 30.09
- w okresie od 01.07 do 31.08

stanowisko

6,00*

6,00*

stanowisko
stanowisko

12,50*
23,00*

12,50*
23,00*

punkt

27,00

21,00

5.

sprzedaż małej gastronomii i napojów

6.

sprzedaż małej gastronomii i napojów z wózka 2
do 1 m

m

2

17,00

17,00

7.

sprzedaż ze stoisk przed sklepami

m

2

10,50*

8,00*

8.

imprezy i kiermasze

m

2

2,50*

2,50*

9.

warzywa i owoce

punkt

28,00

23,00

10.

sprzedaż innych artykułów

stanowisko

23,00*

14,00*

* przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 658,49 zł.
Objaśnienia:
1. Strefa śródmiejska - oznacza teren zawarty pomiędzy ulicami: Św. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od dworca
Gdynia Główna do przystanku Wzgórze św. Maksymiliana włącznie, ul. Świętojańska od Al. Zwycięstwa do Al. Marsz.
Piłsudskiego, i dalej Al. Marsz. Piłsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego.
2
2
2. Opłata za 1 m - oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m powierzchni zajętej na sprzedaż.
3. Opłata za punkt - oznacza opłatę za wyznaczoną powierzchnię i lokalizację
2
4. Opłata za stanowisko – oznacza opłatę za każde rozpoczęte 10 m powierzchni zajętej na sprzedaż
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UCHWAŁA Nr XXI/128/2008
Rady Gminy w Gardei
z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z
2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz.
1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października
2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

obowiązujących w 2009 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 78, poz. 692)
Rada Gminy w Gardei uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się roczne stawki podatku za samochód ciężarowy
o dopuszczalnej masie całkowitej (suma masy własnej oraz
dopuszczalnej ładowności):
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 676,00 zł
2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
– 966,00 zł
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
– 1.397,00 zł.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, roczna stawka podatku,
w zależności:
— od liczby osi,
— dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
— rodzaju zawieszenia,
wynosi:

Stawka podatku (w złotych)

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

12

13

0,00 zł

161,00 zł

13

14

161,00 zł

447,00 zł

14

15

447,00 zł

628,00 zł

628,00 zł

1.422,00 zł

nie mniej niż

Dwie osie

15

Trzy osie

12

17

161,00 zł

280,00 zł

17

19

280,00 zł

576,00 zł

19

21

576,00 zł

747,00 zł

21

23

747,00 zł

1.152,00 zł

23

25

1.152,00 zł

1.792,00 zł

1.152,00 zł

1.792,00 zł

25
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Cztery osie i więcej
12

25

747,00 zł

759,00 zł

25

27

759,00 zł

1.184,00 zł

27

29

1.184,00 zł

1.881,00 zł

29

31

1.881,00 zł

2.691,00 zł

1.881,00 zł

2.691,00 zł

31
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 – 721,00 zł.

liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów

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

Stawka podatku (w złotych)

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

12

18

0,00 zł

43,00 zł

18

25

301,00 zł

545,00 zł

25

31

636,00 zł

1.046,00 zł

1.604,00 zł

2,080,00 zł

1.416,00 zł

1.957,00 zł

1.957,00 zł

2.691,00 zł

nie mniej niż

Dwie osie

31

Trzy osie i więcej

12

40

40

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej
12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
– 245,00 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, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia:

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 132

Poz. 3272

— 10390 —

liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów

Stawka podatku (w złotych)

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

12

18

0,00 zł

29,00 zł

18

25

201,00 zł

363,00 zł

363,00 zł

638,00 zł

245,00 zł

360,00 zł

nie mniej niż

Jedna oś

25
Dwie osie
12

28

28

33

697,00 zł

966,00 zł

33

38

966,00 zł

1.466,00 zł

1.307,00 zł

1.932,00 zł

791,00 zł

1.071,00 zł

1.071,00 zł

1.551,00 zł

38

Trzy osie i więcej
12

38

38

7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
– 478,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
– 1.811,00 zł.
§2
Rada Gminy obniża ustaloną wysokość podatku od środków transportowych przeznaczonych decyzją wójta na uzupełnienie stanów etatowych sił zbrojnych w wysokości – 20%.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4
Traci moc Uchwała Nr XII/74/2007 Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym
podatku.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Eugeniusz Rutkowski
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UCHWAŁA Nr XXI/129/2008
Rady Gminy w Gardei
z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2009 na obszarze gminy Gardeja.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z
2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730) Rada
Gminy w Gardei uchwala, co następuje:

jest przyjmowana jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2009 na obszarze gminy Gardeja z kwoty
55,80 złotych za 1 q do kwoty 45,00 złotych za 1 q.

§1

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

Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 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. (M. P. Nr 81, poz. 717), która

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§3
Traci moc Uchwała Nr XII/75/2007 Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2008 na obszarze gminy
Gardeja.
§4

Przewodniczący
Rady Gminy
Eugeniusz Rutkowski

3274
UCHWAŁA Nr XXVII/165/08
Rady Miasta Helu
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia miejscowości Hel jako posiadającej korzystne właściwości klimatyczne,
walory krajobrazowe i warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych
lub szkoleniowych, oraz wysokości stawki dziennej opłaty miejscowej i unormowania
innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu.
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, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, 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, poz.
1218, Nr 180, poz. 1111) oraz art. 17 ust. 1 i 5, art. 19 pkt 1 lit.b
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm. Dz. U.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr
249, poz. 1828, 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 wysokości górnych stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59,
poz. 531) Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:
§1
Ustala się, że miasto Hel jest miejscowością posiadającą
korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe

i warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych,
wypoczynkowych lub szkoleniowych.
§2
Określa się stawkę dzienną opłaty miejscowej w mieście
Helu – pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej
niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za każdy dzień pobytu w wysokości – 1,70 zł.
§3
Opłatę miejscową pobiera się z góry za cały okres pobytu
osoby w Helu w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub
turystycznych przy dokonaniu czynności meldunkowych.
§4
Do poboru opłaty miejscowej upoważnia się inkasentów
– kierowników i właścicieli obiektów w których świadczone są
usługi polegające na wynajmie miejsc noclegowych i ustala się
ich wynagrodzenie w wysokości 10% od pobieranych opłat.
§5
Opłata, o której mowa w § 2, pobierana jest przez cały rok
kalendarzowy.
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§6
Traci moc uchwała Nr II/13/06 Rady Miasta Helu z dnia
5 grudnia 2006 r.
§7
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.
§8

szenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2009 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta Helu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący
Rady Miasta Helu
Edward Mrozik

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-

3275
UCHWAŁA Nr XXVII/166/08
Rady Miasta Helu
z dnia 26 listopada 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.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, 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, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111) oraz art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j.: Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm. Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, 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 wysokości górnych stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) Rada Miasta
Helu uchwala, co następuje:
§1
Podatek od środków transportowych wynosi łącznie:
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej od 3,5 t i poniżej 12 t:
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
– 704,61 zł
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
– 1.175,49 zł
c) powyżej 9 t i poniżej 12 t
– 1.410,58 zł
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 t
– 2.691,81 zł
3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 t i poniżej 12 t
– 1.645,67 zł
4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 t:
a) do 36 t włącznie
– 2.080,58 zł
b) powyżej 36 t
– 2.691,81 zł
5) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
– 1.410,58 zł
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą

lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) do 36 t włącznie
– 1.645,67 zł
b) powyżej 36 t
– 2.080,58 zł
7) Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
– 1.645,67 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
– 2.080,58 zł
§2
Traci moc uchwała Nr XV/87/07 Rady Miasta Helu z dnia
29 listopada 2007 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.
§4
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2009 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta Helu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący
Rady Miasta Helu
Edward Mrozik
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr XXVII/167/08
Rady Miasta Helu
z dnia 26 listopada 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.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, 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, poz.
1218, Nr 180, poz. 1111) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)
(t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zmiany: Dz. U. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, 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 wysokości górnych stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59,
poz. 531) Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości dla poniższych
przedmiotów opodatkowania:
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 – 0,37 zł od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 18,94 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 –
2,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych – 6,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli – 2% ich wartości.

§2
Określa się wzory druków:
1) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN – 1
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości DN – 1
stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) Nieruchomości, których właścicielami lub użytkownikami
wieczystymi są osoby fizyczne – mieszkańcy Helu, które
w roku poprzedzającym rok podatkowy ukończyły lat 65
i wyżej, pod warunkiem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej.
2) Nieruchomości, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
§4
Traci moc uchwała Nr XV/85/07 Rady Miasta Helu z dnia
29 listopada 2007 r.
§5
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.
§6
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2009 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta Helu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący
Rady Miasta Helu
Edward Mrozik
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/167/08 Rady Miasta Helu
z dnia 26 listopada 2008 r.

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

IN – 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw
Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów
między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z
dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst
jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów
budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego
wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: BURMISTRZ HELU - właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. BURMISTRZ HELU

84 – 150 HEL, ul. Wiejska 50

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

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

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

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

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

 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych
3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

20.
...................................................................... m2
21.
....................................................................... ha
22.
....................................................................... m2
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D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. mieszkalnych – ogółem

23.
....................................................................... m2

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

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

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

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 26.
kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,
....................................................................... m2
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia 27.
usług medycznych ogółem,
....................................................................... m2
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

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

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

D.3 BUDOWLE
1. budowle

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

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

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

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

31. Nazwisko

32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
34. Uwagi organu podatkowego

35. Identyfikator przyjmującego formularz

36. Data i podpis przyjmującego formularz
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DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących
dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami
nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami
nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób
fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości
prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie
obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: BURMISTRZ HELU - właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. BURMISTRZ HELU

Adres: 84-150 HEL, ul. Wiejska 50

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

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

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

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

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

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

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta
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C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. deklaracja na dany rok
 2. korekta deklaracji rocznej
 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku

 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Stawka podatku
wynikająca z
Uchwały Rady
Miasta Helu

Podstawa
opodatkowania

(ogłoszona w Dz.
Urzędowym Woj.
Pomorskiego w roku
poprzedzającym dany
rok podatkowy)

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

w zł / gr.

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 21.
22.
23.
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków
................... m2
.................,....... .................,.......
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
24.
25.
26.
elektrowni wodnych
.................... ha
.................,....... .................,.......
3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 27.
28.
29.
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
................... m2
.................,....... .................,.......

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

30.
31.
32.
..................... m2
..................,...... ...................,......
33.
34.
35.
........................... m2

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

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

2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
........................... m
........................,........
........................,.......
* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z
wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza
użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 36.
37.
38.
od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej ogółem,
........................... m2
....................,..... ....................,.....
w tym:
2

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

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

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

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

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

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

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 39.
40.
41.
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,
..................... m2
...................,...... ...................,......
w tym:
2
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

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

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

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

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

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

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 42.
43.
44.
............................m2
świadczenia usług medycznych ogółem,
...................,...... ...................,......
w tym:
2
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

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

2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

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

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

D.3 BUDOWLE
1. budowle

48.

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

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

50.

49.
........................

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

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

51.
( należy zaokrąglić do pełnych złotych )

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

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

53. Nazwisko

54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
56. Uwagi organu podatkowego

57. Identyfikator przyjmującego formularz

58. Data i podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, ze zm.).
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UCHWAŁA Nr XXVII/168/08
Rady Miasta Helu
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, 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, poz.
1218, Nr 180, poz. 1111) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit.
a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych1) (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
zm. Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1828, 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 wysokości górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) Rada Miasta Helu uchwala,
co następuje:
§1
1. Określa się stawkę dzienną opłaty targowej od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży
obnośnej i obwoźnej na terenie miasta Helu.
2. Za prowadzenie handlu obnośnego i obwoźnego pobierane są przez inkasenta stawki dzienne opłaty targowej,
w następujący sposób:
1) sprzedaż obnośna z ręki, z koszyka, z wózka, z ławy,
z ziemi i obwoźna z samochodów osobowych do 2,5 ton
ładowności wynosi:
a) w okresie od 01.01. do 14.06. oraz od 01.09. do
31.12.
– 25,00 zł
b) w okresie od 15.06. do 31.08.
– 50,00 zł
2) sprzedaż obwoźna z samochodu powyżej 2,5 ton ładowności
– 70,00 zł
3. Pobieranie opłat następuje za wydaniem pokwitowania na
druku ścisłego zarachowania. Osoba pobierająca opłatę
nosi plakietkę identyfikacyjną oraz legitymuje się właściwym
upoważnieniem.
§2
Pobór podatku zleca się inkasentowi – Pani Alinie Mudlaff –
i ustala się wynagrodzenie w wysokości 10% pobranej kwoty.
§3
Od uiszczania opłaty targowej zwalnia się sprzedaż do-

konywaną na nieruchomościach stanowiących własność
mieszkańców Helu.
§4
Organy porządku publicznego prowadzące kontrolę
w mieście mają prawo do kontroli prowadzonego handlu obnośnego i obwoźnego, zarówno w miejscach wyznaczonych
do targowania jak i poza nim, w tym także do kontrolowania
uiszczania należnych opłat i sposobu ich pobierania. Za
uchybienia w stosunku do postanowień niniejszej uchwały
mają prawo wymierzyć kary w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach niezależnie od innych kar za
nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów.
§5
Traci moc uchwała Nr XV/86/07 z dnia 29 listopada
2007 r.
§6
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.
§7
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2009 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta Helu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący
Rady Miasta Helu
Edward Mrozik
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr XXVII/169/08
Rady Miasta Helu
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania psów i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty.
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, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, 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, poz.
1218, Nr 180, poz. 1111) oraz art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f i pkt
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1) (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zmiany: Dz.
U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr
249, poz. 1828, 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 wysokości górnych stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59,
poz. 531) Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:
§1
Określa się stawkę opłaty od posiadania psów w mieście
Helu w wysokości
– 50,00 zł
rocznie od każdego psa.
§2
Opłata płatna jest w terminie do dnia 31 marca każdego
roku, a gdy podatnik nabył psa po tym terminie, to wówczas
opłatę z tytułu posiadania tego psa wpłaca się w ciągu jednego
miesiąca od daty nabycia psa, jeżeli wymienionej opłaty za
dany rok nie wpłacił poprzedni posiadacz.
§3
1. Rejestrację psów oraz obliczanie i pobór opłaty zleca się
Zespołowi Zakładów Obsługi Miasta w Helu i ustala się
wynagrodzenie w wysokości 10% pobranej kwoty.
2. Ustala się termin rozliczenia z pobranej opłaty na dzień 30
czerwca każdego roku, a w przypadku pobrania opłaty po
tym terminie na dzień 30 grudnia każdego roku.

§4
Traci moc uchwała Nr XV/84/07 Rady Miasta Helu z dnia
29 listopada 2007 r.
§5
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.
§6
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2009 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta Helu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący
Rady Miasta Helu
Edward Mrozik
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne.

3279
UCHWAŁA Nr XXVIII/156/08
Rady Miasta Jastarni
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie podatków i opłat lokalnych obowiązujących na terenie Miasta Jastarni.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 6 i 8, art. 7
ust. 2 i 3, art. 15, art. 17, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.Dz. U.
z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) w związku z art. 6 ustawy
z dnia 20.04.2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw
w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 30.04.2004 r. Nr
96,poz. 959) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
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 Jastarnia uchwala, co następuje:

§1
1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości nie
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
w następującej wysokości z zastrzeżeniem § 6 ust. 1:
1) od budynków lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej:
a) od budynków mieszkalnych
0,60 zł
b) od budynków mieszkalnych lub ich części wyposażonych w ogrzewanie ekologiczne
0,54 zł
2) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
za 1 m2 powierzchni użytkowej:
a) budynki gospodarcze murowane
5,53 zł
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b) inne budynki niemurowane, murowane i garaże
6,64 zł
3) od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
0,19 zł
4) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
3,90 zł
2. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej
niż rolnicza i leśna:
1) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
rzemiosła, za 1 m2 pow. użytkowej
15,22 zł
2) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
pokoi gościnnych za 1 m2 pow. użytkowej
14,48 zł
3) od budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m2 pow. użytkowej
19,81 zł
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, za 1 m2 pow. użytkowej
9,24 zł
5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, za 1 m2 pow. użytkowej
1,79 zł
6) za 1 m2 powierzchni gruntów, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,74 zł
7) od budowli lub ich części związanych na prowadzenie
działalności gospodarczej z zastrzeżeniem § 6 ust 2
2% ich wartości
§2
1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy
Jastarnia, za każdy zajmowany m2 powierzchni handlowej,
nie więcej jednak niż 658,49 zł dziennie w wysokości:
13,00 zł
2. Obniża się o 50% wysokość stawki dziennej opłaty targowej
w okresie posezonowym tj. w okresie od 01 stycznia do 30
czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia.
3. Opłatę targową pobierają inkasenci uprawnieni do poboru
tej opłaty, którzy z chwilą pobrania opłaty są zobowiązani
do wydania płacącemu pokwitowania.
§3
1. Ustala się dzienną stawkę za 1 osobę opłaty miejscowej dla
osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę w celach
turystycznych,wypoczynkowych i szkoleniowych na terenie
Gminy Jastarnia w następującej wysokości z zastrzeżeniem
§ 6ust. 3:
1) w okresie od 01 stycznia do 31 maja oraz od 01 września
do 31 grudnia:
a) od dzieci i młodzieży uczącej się
1,00 zł
b) od rencistów i emerytów
1,00 zł
c) od pozostałych osób
1,60 zł
2) w okresie od 01 czerwca do 31 sierpnia:

a) od dzieci i młodzieży uczącej się
b) od rencistów i emerytów
c) od pozostałych osób

1,10 zł
1,10 zł
1,80 zł

§4
1. Inkasentami opłaty targowej określonej w § 2 niniejszej
uchwały są funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jastarni.
2. Inkasentami opłaty miejscowej są właściciele, posiadacze,
użytkownicy, kierownicy (lub upoważnione przez nich
osoby) domów wczasowych, hoteli, pensjonatów, pokoi
gościnnych, kampingów, pól biwakowych, namiotowych
lub innych podobnych zakładów w których przebywają
wymienione w § 3 uchwały osoby, oraz pracownicy Urzędu
Miasta w Jastarni – Maria Herrmann, Ingrid Komowska,
Regina Budzisz.
3. Inkasentom opłat przysługuje wynagrodzenie za inkaso
w wysokości:
1) 12% od pobranej opłaty targowej
2) 15% od pobranej opłaty miejscowej
§5
Celem udokumentowania obniżki określonej w § 1 ust 1
pkt 1 lit „b”, z tytułu posiadania ogrzewania ekologicznego,
należy przedłożyć w referacie finansowo-budżetowym Urzędu
Miasta w Jastarni, fakturę lub rachunek za zakup i zainstalowanie urządzenia grzewczego, wystawiony na nazwisko właściciela, współwłaściciela lub użytkownika nieruchomości.
§6
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości
wykorzystywane wyłącznie na cele służące społeczeństwu
i przeznaczone do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do
utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości sieć gazową.
3. Zwalnia się z opłaty miejscowej określonej w § 3 uchwały:
1) osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności, przebywające na zorganizowanych turnusach
rehabilitacyjnych;
2) uczestników zorganizowanych szkoleń i konferencji.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Jastarnia.
§8
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała:
— Nr XV/77/2007 Rady Miasta Jastarnia z dnia 5 grudnia
2007 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych obowiązujących na terenie Miasta Jastarnia.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.
Przewodnicząca
Rady Miasta Jastarni
Elżbieta Budzisz
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UCHWAŁA Nr XXVIII/157/08
Rady Miasta Jastarni
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
DZ. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18a i art.
19 pkt 1, lit f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (t.j. DZ. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze
zm.) 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
Jastarnia uchwala, co następuje:
§1
Uchwałą niniejszą Rada Miasta Jastarnia:
1. wprowadza na terenie Miasta Jastarnia opłatę od posiadania psów,
2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów,
3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności
opłaty od posiadania psów.
§2
Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się
w wysokości 50,00 zł od jednego psa posiadanego przez
osobę fizyczną.
§3
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do
dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni
od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania
lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku

podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do
liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały
okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i
wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności
uzasadniające ten obowiązek.
§4
Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie
Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta.
§5
Z dniem 31 grudnia traci moc Uchwała Nr XV/79/2007 Rady
Miasta Jastarnia z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty od
posiadania psów.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Jastarni.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodnicząca
Rady Miasta Jastarni
Elżbieta Budzisz
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UCHWAŁA Nr XXVIII/158/08
Rady Miasta Jastarni
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dla potrzeb wymiaru podatku
od nieruchomości dla osób prawnych obowiązujących na terenie Miasta Jastarni.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zm.) w związku z art. 6 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o
zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 30.04.2004 r. Nr 96, poz. 959) oraz art. 6
ust. 6, ust. 9 pkt 1., ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz.
844 ze zm.) Rada Miasta Jastarni uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób prawnych stanowiący załącznik do
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Jastarnia.

§3
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
pkt 2 § 1 Uchwały Nr XV/80/2007 Rady Miasta Jastarni z dnia
5 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji, wzoru
deklaracji dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości
dla osób fizycznych i dla osób prawnych, wzoru informacji,
wzoru deklaracji dla potrzeb wymiaru podatku leśnego dla
osób fizycznych i dla osób prawnych oraz wzoru informacji,
wzoru deklaracji dla potrzeb wymiaru podatku rolnego dla osób
fizycznych i dla osób prawnych obowiązujących na terenie
Miasta Jastarni.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.
Przewodnicząca
Rady Miasta Jastarni
Elżbieta Budzisz
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1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/158/08
Rady Miasta Jastarni z dnia 26.11.2008r.

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

DN – 1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

na

2009

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz.. 844 ze zm. )
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących
właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami
wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi
jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących
wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Miasta Jastarnia

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

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

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

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

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

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

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

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

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

Podstawa
opodatkowania

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

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

0,74

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

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

3,90

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

0,19

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

0,60

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

……………….. m2

………………,……
………………,……
34 .

33

groszy)

23.

……………….. m2

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

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

……………….. m2

35.

0,54

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

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
........................... m2
........................,........
* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice,
sutereny i poddasza użytkowe.

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

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

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

36.

37.

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

38.

19,81

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

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

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

2

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

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

40.
39.
……………. m2
15,22

41.
……………,……

……………….. m2

………………,……

……………….. m2

………………,……

43.
42.
……………. m2
14,48

44.
……………,……

……………….. m2

………………,……

……………….. m2

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

46.

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

47.

9,24

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

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

2

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

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

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

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

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

1,79

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

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

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

52.

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

53.

5,53

2

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

6,64

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

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

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

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

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

D.3 BUDOWLE
1. budowle

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

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

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

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

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

55.

2%

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

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

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

do pełnych złotych)

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

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

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

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
62. Uwagi organu podatkowego

63. Identyfikator przyjmującego formularz

64. Data i podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie:
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, ze
zm.).
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UCHWAŁA Nr XXVIII/159/08
Rady Miasta Jastarni
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Jastarnia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121 poz. 844 ze zm.)w związku z art. 6 ustawy z dnia
20.04. 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa
w Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 30.04.2004 r. Nr 96, poz.
959) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 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 Jastarnia uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków
transportowych, któremu podlegają samochody ciężarowe
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki
siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy łącznie z pojazdem
silnikowym o masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton
i autobusy:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t i poniżej 12t:
a) pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie
698,00 zł
b) pow.5,5 t do 9 t włącznie
1.157,00 zł
c) pow.9 t do mniej niż 12 t
1.386,00 zł
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t:
z 2 osiami
a) od 12 t do mniej niż 13 t
1.459,00 zł
b) od 13t do mniej niż 14 t
1.459,00 zł
c) od 14t do mniej niż 15 t
1.459,00 zł
d) równej lub wyższej niż 15 t
1.459,00 zł
z 3 osiami
a) od 12 t do mniej niż 17 t
1.303,00 zł
b) od 17 t do mniej niż 19 t
1.303,00 zł
c) d 19 t do mniej niż 21 t
1.459,00 zł
d) d 21 t do mniej niż 23 t
1.459,00 zł
e) od 23 t do mniej niż 25 t
2.032,00 zł
f) równej lub wyższej niż 25 t
2.032,00 zł
z 4 osiami i więcej
a) od 12 t do mniej niż 25 t
1.094,00 zł
b) od 25 t do mniej niż 27 t
1.928,00 zł
c) od 27 t do mniej niż 29 t
2.240,00 zł
d) od 29 t do mniej niż 31 t
2.688,00 zł
e) równej lub wyższej niż 31 t
2.688,00 zł
3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
od 3,5 t i poniżej 12 ton 1.645,00 zł

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12t:
a) 12 ton do 36 ton włącznie
2.080,00 zł
b) powyżej 36 ton
2.688,00 zł
5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem
związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego;
od 7 t do mniej niż 12 t
1.407,00 zł
6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą, równą lub wyższą niż
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
z 1 osią:
a) od 12 t do 25 t i równej lub wyższej niż 25 t 834,00 zł
z 2 osiami:
a) od 12 t do mniej niż 28 t
677,00 zł
b) od 28 t do mniej niż 33 t
886,00 zł
c) od 33 t do mniej niż 38 t
1.645,00 zł
d) równej lub wyższej niż 38 t
1.719,00 zł
z 3 osiami:
a) od 12 t do 36 t włącznie
1.094,00 zł
b) pow. 36 t do mniej niż 38 t
1.303,00 zł
c) równej lub wyższej niż 38 t
1.303,00 zł
7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
mniejszej niż 30 miejsc
1.615,00 zł
równej lub wyższej niż 30 miejsc
2.032,00 zł
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Jastarni.
§3
Traci moc uchwała:
— Nr XV/78/2007 Rady Miasta Jastarnia z dnia 5 grudnia
2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie miasta Jastarnia.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.
Przewodnicząca
Rady Miasta Jastarni
Elżbieta Budzisz
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UCHWAŁA Nr XXIV/165/08
Rady Gminy Koczała
z dnia 21 listopada 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, zm.:Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218, 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 (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm.:
Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, M.P. z 2006 r. Nr 72,poz.
721 i 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 76,poz. 813, Dz. U. z 2008 r.
Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730, M.P. z 2008 r. Nr 116, poz.
730) oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531)
– Rady Gminy Koczała uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości na 2009 r.
w następujących wysokościach:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2
powierzchni użytkowej
0,60 zł
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
18,50 zł
3) od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
4,01 zł
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2 powierzchni
9,24 zł
5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożyt-

ku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
za 1 m2 powierzchni użytkowej
6,35 zł
6) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
7) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
0,69 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni
3,90 zł,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
0,31 zł.
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich
części, grunty oraz budowle:
1) zajęte na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem kultury i sportu masowego,
2) zajęte na biblioteki,
3) zajęte na cmentarze i zieleńce,
4) związane z procesem poboru, uzdatniania i magazynowania wody,
5) służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
6) zajęte na składowanie odpadów komunalnych, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady
Mariusz Patejuk

3284
UCHWAŁA Nr XXIV/166/08
Rady Gminy Koczała
z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie podatku od środków transportowych na 2009 r.
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337, z 2007. Nr, 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 10,
art. 12 ust. 4 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991

r. o podatkach i opłatach lokalnych ((t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199;M.P.
z 2006 r.Nr 72,poz. 721 i 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 76, poz. 813, Dz. U. z 2008 r.Nr 93,poz. 585
i Nr 116, poz. 730, M.P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531) oraz pkt 3
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
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6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdami
silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego – jak w załączniku nr 6 do
niniejszej uchwały,
7) od autobusu – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2009 r. (M.P. Nr 78, poz. 692) – Rada Gminy Koczała
uchwala, co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od środków
transportowych obowiązujące na terenie Gminy Koczała
w 2009 r.:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3.5 tony i poniżej 12 ton – jak w
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – jak w załączniku
nr 2 do niniejszej uchwały,
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton – jak w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały,
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton – jak w załączniku nr 4 do niniejszej
uchwały,
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdami
silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego – jak w załączniku nr 5 do niniejszej
uchwały,

§2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy
silnikowe wykorzystywane na potrzeby związane z oświatą
i ochroną przeciwpożarową.
§3
Dla pojazdów silnikowych wyposażonych w katalizatory
stawki podatkowe określone w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7 obniża się
o 5% stawki podstawowej.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady
Mariusz Patejuk

Zaáącznik nr 1
do uchwaáy Nr XXIV/166/08
Rady Gminy Koczaáa
z dnia 21 listopada 2008 r.
Stawki podatku od samochodów ciĊĪarowych o dopuszczalnej masie caákowitej powyĪej 3,5 tony i poniĪej 12 ton
Dopuszczalna masa caákowita ( w tonach)

Stawki podatku ( w záotych)
Stawka podstawowa

Stawka obniĪona dla
pojazdów wyposaĪonych w
katalizatory lub instalacjĊ
gazową

5,5 wáącznie

616

585

powyĪej 5,5

9 wáącznie

1.112

1.056

powyĪej 9

poniĪej 12

1.359

1.291

od

do

powyĪej 3,5
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Zaáącznik nr 2
do uchwaáy Nr XXIV/166/08
Rady Gminy Koczaáa
z dnia 21 listopada 2008 r.
Stawki podatku od samochodów ciĊĪarowych o dopuszczalnej masie caákowitej równej lub wyĪszej niĪ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa caákowita

Stawka podatku ( w záotych)

(w tonach)

nie mniej niĪ

oĞ jezdna / osie jezdne
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowaĪne

mniej niĪ

inne systemy zawieszenia osi

Dwie osie
12

13

128

176

13

14

176

483

14

15

482

678

678

1.535

15

Trzy osie
12

17

176

304

17

19

304

621

19

21

621

809

21

23

809

1.243

23

25

1.243

1.933

1.243

1.933

25

Cztery osie i wiĊcej
12

25

809

818

25

27

818

1.278

27

29

1.277

2.028

29

31

2.028

2.687

2.028

2.687

31

Zaáącznik nr 3
do uchwaáy Nr XXIV/166/08
Rady Gminy Koczaáa
z dnia 21 listopada 2008 r.

Stawki podatku od ciągników siodáowych i balastowych przystosowanych do uĪywania áącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie caákowitej zespoáu pojazdów od 3,5 tony i poniĪej 12 ton
Stawka podatku (w záotych)
od

do
Stawka podstawowa

3,5

poniĪej 12

326

Stawka obniĪona
dla pojazdów wyposaĪonych
w katalizatory lub instalacjĊ
gazową
310
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Zaáącznik nr 4
do uchwaáy Nr XXIV/166/08
Rady Gminy Koczaáa
z dnia 21 listopada 2008 r.
Stawki podatku od ciągników siodáowych i balastowych przystosowanych do uĪywania áącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie caákowitej zespoáu pojazdów równej lub wyĪszej niĪ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa caákowita
zespoáu pojazdów

Stawka podatku (w záotych)

ciągnik siodáowy + naczepa,
ciągnik + przyczepa /w tonach

oĞ jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowaĪne

nie mniej niĪ

mniej niĪ

12

18

259

18

25

327

590

25

31

687

1.128

1.732

2.076

inne systemy osi

Dwie osie

31

49

Trzy osie
12

40

40

1.527

2.076

2.114

2.687
Zaáącznik nr 5
do uchwaáy Nr XXIV/166/08
Rady Gminy Koczaáa
z dnia 21 listopada 2008 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które áącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masĊ caákowitą od 7 ton i poniĪej 12 ton

Dopuszczalna masa caákowita (w tonach)
Stawka obniĪona dla
od

do

Stawka podatku

pojazdów wyposaĪonych

(w záotych)

w katalizatory lub instalacjĊ
gazową

7

poniĪej 12

258

245
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Zaáącznik nr 6
do uchwaáy Nr XXIV/166/08
Rady Gminy Koczaáa
z dnia 21 listopada 2008 r.
Stawki podatku od przyczep i naczep, które áącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masĊ caákowitą równą lub wyĪszą niĪ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyáącznie z dziaáalnoĞcią rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Liczba osi i dopuszczalna masa caákowita
zespoáu pojazdów naczepa/przyczepa

Stawka pojazdu (w záotych)

(w tonach)

nie mniej niĪ

oĞ jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowaĪne

mniej niĪ

inne systemy osi jezdnej

Jedna oĞ
12

18

128

33

18

25

217

391

391

689

25

Dwie osie
12

28

259

28

33

753

1.042

33

38

1.042

1.583

1.410

2.076

38

380

Trzy osie
12

38

38

829

1.156

1.156

1.570

Zaáącznik nr 7
do uchwaáy Nr XXIV/166/08
Rady Gminy Koczaáa
z dnia 21 listopada 2008 r.
Stawki podatków od autobusów
Liczba miejsc do siedzenia
Stawka obniĪona dla
mniej niĪ

równa lub wyĪsza

Stawka podatku

pojazdów wyposaĪonych

(w záotych)

w katalizatory lub instalacjĊ
gazową

30

-

1.642

1.560

-

30

2.076

1.972
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3285
UCHWAŁA Nr XXIV/167/08
Rady Gminy Koczała
z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów 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, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111) oraz art. 18 a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm.:Dz. U. z 2005 r.Nr 143,poz.
1199,M.P. z 2006 r.Nr 72,poz. 721 i 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 76, poz. 813, Dz. U. z 2008 r.Nr 93,poz. 585 i Nr
116, poz. 730, M.P.z 2008 r.Nr 59,poz. 531) i pkt 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) – Rady Gminy Koczała
uchwala, co następuje:

§1
Ustala się opłatę od posiadania psów na 2009 r. w wysokości 15 zł od każdego psa rocznie.
§2
1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze
inkasa.
2. Inkasentami opłaty od psów ustanawia się sołtysów.
3. Opłata od posiadania psów płatna jest w terminie do dnia
31 maja 2009 r.
4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 30%
pobranych wpływów.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady
Mariusz Patejuk
3286
UCHWAŁA Nr XXIV/169/08
Rady Gminy Koczała
z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie 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, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz
art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 lit.b i pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 143,
poz. 1199, z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr
245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz
pkt 4 lit. b obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 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 Koczała uchwala, co następuje:
§1
Ustala się następujące stawki opłaty miejscowej pobieranej się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych
w miejscowościach Gminy Koczała, ustalonych odrębną

uchwałą Rady Gminy Koczała jako miejscowości posiadające
korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz
warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach za każdy
dzień pobytu w wysokości:
1) od dzieci i młodzieży do lat 15
0,90 zł
2) od pozostałych osób
1,80 zł
§2
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami opłaty miejscowej ustanawia się sołtysów
i dysponentów ośrodków wczasowych.
3. Opłatę miejscową należy regulować u inkasentów z góry
za cały okres pobytu w miejscowościach, o których mowa
w § 1, najpóźniej następnego dnia po przybyciu.
4. Zainkasowane kwoty opłaty miejscowej inkasenci obowiązani są przekazać do Urzędu Gminy do 10-go każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień – do dnia
28 grudnia.
5. Dla inkasentów ustala się wynagrodzenie za inkaso
w wysokości 30% wpływów.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.
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§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady
Mariusz Patejuk

3287
UCHWAŁA Nr XXIV/170/08
Rady Gminy Koczała
z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie opłaty targowej 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)
oraz art. 15ust. 1 i 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,M.P.
z 2006 r.Nr 72,poz. 721 i 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 76,poz. 813, Dz. U.z 2008 r.Nr 93,poz. 585 i Nr
116,poz. 730, M.P. z 2008 r.Nr 59,poz. 531) oraz pkt 4 lit. a
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
Koczała uchwala, co następuje:
§1

1) przy sprzedaży produktów rolnych i spożywczych
15 zł,
2) przy sprzedaży artykułów przemysłowych
20 zł.
§2
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami opłaty targowej ustanawia się sołtysów.
3. Zainkasowane kwoty opłaty targowej inkasenci zobowiązani są przekazać do Urzędu Gminy do 10-go każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień – do dnia
28 grudnia.
4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 30%
pobranych opłat.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady
Mariusz Patejuk

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy
Koczała w 2009 r. w następujących wysokościach:
3288
UCHWAŁA Nr XXIV/171/08
Rady Gminy Koczała
z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego
na obszarze Gminy Koczała 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;zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 6
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zm.: Dz. U. z 2005 r.
Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r.
Nr 116,poz. 730) 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) – Rada Gminy Koczała uchwala,
co następuje:

§1
Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS z dnia 17 października 2008 r. z kwoty
55,80 zł za 1 kwintal do kwoty 48,00 zł za 1 kwintal, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie
Gminy Koczała w 2009 r.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady
Mariusz Patejuk
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3289
UCHWAŁA Nr XXII/223/08
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie 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. z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i art. 12 ust.
4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (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. (M.P. z 2008 r. Nr 78, poz. 692)
i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r.
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada
Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 682 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 1.023 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
– 1.252 zł
2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) o liczbie osi – dwie
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
13 ton
– 1.476 zł
— równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż
14 ton
– 1.650 zł
— równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15
ton
– 1.707 zł
— równej lub wyższej niż 15 ton
– 1.819 zł
b) o liczbie osi – trzy
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
17 ton
– 1.476 zł
— równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż
19 ton
– 1.650 zł
— równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż
21 ton
– 1.819 zł
— równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż
23 ton
– 1.934 zł
— równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż
25 ton
– 2.103 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton
– 2.160 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25
ton
– 1.819 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27
ton
– 1.934 zł
— równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29
ton
– 2.047 zł
— równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31
ton
– 2.160 zł
— równej lub wyższej niż 31 ton
– 2.387 zł
3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) o liczbie osi – dwie
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13
ton
– 1.819 zł

— równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14
ton
– 1.934 zł
— równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15
ton
– 2.047 zł
— równej lub wyższej niż 15 ton
– 2.275 zł
b) o liczbie osi – trzy
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17
ton
– 1.819 zł
— równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19
ton
– 1.934 zł
— równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21
ton
– 2.047 zł
— równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23
ton
– 2.160 zł
— równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 25
ton
– 2.275 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton
– 2.275 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25
ton
– 1.819 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27
ton
– 1.934 zł
— równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29
ton
– 2.275 zł
— równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31
ton
– 2.616 zł
— równej lub wyższej niż 31 ton
– 2.616 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton
– 1.023 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton
– 1.252 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton
– 1.476 zł
5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) o liczbie osi – dwie
— równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
– 1.364 zł
— równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton
– 1.592 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 31 ton
– 1.819 zł
— równej lub wyższej niż 31 ton
– 2.047. zł
b) o liczbie osi – trzy
— równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton
– 1.819 zł
— równej lub wyższej niż 40 ton
– 2.387 zł
6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi – dwie
— równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
– 1.421 zł
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— równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25
ton
– 1.707 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 31
ton
– 1.877 zł
— równej lub wyższej niż 31 ton
– 2.000 zł
b) o liczbie osi – trzy
— równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40
ton
– 1.819 zł
— równej lub wyższej niż 40 ton
– 2.616 zł
7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
– 1.128 zł
8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi – jedna
— równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
– 910 zł
— równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton
– 966 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton
– 1.137 zł
b) o liczbie osi – dwie
— równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 28 ton
– 1.091 zł
— równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszej niż 33 ton
– 1.137 zł
— równej lub wyższej niż 33 ton i mniejszej niż 38 ton
– 1.252 zł
— równej lub wyższej niż 38 ton
– 1.364 zł
c) o liczbie osi – trzy
— równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 38 ton
– 1.476 zł
— równej lub wyższej niż 38 ton
– 1.707 zł

9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi – jedna
— równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
– 966 zł
— równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton
– 1.080 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton
– 1.137 zł
b) o liczbie osi – dwie
— równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 28 ton
– 1.252 zł
— równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszej niż 33 ton
– 1.364 zł
— równej lub wyższej niż 33 ton i mniejszej niż 38 ton
– 1.592 zł
— równej lub wyższej niż 38 ton
– 1.819 zł
c) o liczbie osi – trzy
— równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton
– 1.592 zł
— równej lub wyższej niż 38 ton
– 1.707 zł
10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a) mniejszej niż 30 miejsc
– 911 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
– 1.080 zł
§2
Traci moc Uchwała Nr XI/105/07 Rady Gminy Lichnowy
z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków
transportowych na 2008 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Michalski

3290
UCHWAŁA Nr XXII/224/08
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 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, z późn. zm.) art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr
59, poz. 531) Rada Gminy uchwala, 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 od 1 m2 powierzchni
– 0,68 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,90 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
– 0,22 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,62 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2
powierzchni użytkowej
– 14,00 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m2 powierzchni użytkowej
– 9,24 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2
powierzchni użytkowej
– 2,00 zł
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e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
użytkowej
– 3,40 zł
3) od budowli określonych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i
ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
– 2% ich wartości
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości w roku 2009:
1. grunty pod wysypiskiem odpadów stałych oraz budynki
znajdujące się na tych gruntach
2. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury i sportu w rozumieniu
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123 ze zm.)
3. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności związanej z realizacją bieżących zadań wynikających

z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.
4. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych i promocji zdrowia zgodnie z ustawą z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)
5. sieć kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą w tym przepompownie i przyłącze
6. cmentarze, grunty pod cmentarzami oraz domy przedpogrzebowe położone na terenie cmentarzy
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Michalski

3291
UCHWAŁA Nr XXII/225/08
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Lichnowy 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, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr
136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala,
co następuje:

§1
Obniża się cenę skupu żyta, będącą podstawą do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lichnowy w 2009 r.
do kwoty 52,50 zł za 1 q.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Michalski

3292
UCHWAŁA Nr 146/XXI/V/2008
Rady Gminy Linia
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Linia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1, art. 41 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. 5, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3, art. 20 ust.
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.),
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2009 r. (MP. z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 59, poz.
531) Rada Gminy Linia uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości jak następuje:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,74 zł 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 3,90 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych od 1 m2 powierzchni:
— letniskowych – 0,37 zł
— pozostałych – 0,22 zł
— zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,37 zł
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2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w tym:
— o powierzchni użytkowej do 100 m2 – 19,32 zł
— o powierzchni użytkowej powyżej 100 m 2 –
16,38 zł
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 2,73
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych
— od budynków gospodarczych – 3,78 zł m2 powierzchni użytkowej,
— od powierzchni garaży – 3,78 zł m2 powierzchni
użytkowej,
— od budynków letniskowych – 6,64 zł m2 powierzchni użytkowej,
— zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 2,20 zł
— innych – 6,64 zł m2 powierzchni użytkowej,
f) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7.
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i ich części
oraz grunty wykorzystywane na cele prowadzenia działalności
bibliotecznej, oświatowej, kulturalnej, sportowej oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
§3
Zwalnia się z podatku od nieruchomości rurociągi wody
i kanalizacji sanitarnej oraz budowle i budynki lub ich części
bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody
oraz oczyszczaniem ścieków.

§4
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty zajęte na
drogi dojazdowe do gospodarstw rolnych lub pół uprawnych
określone w ewidencji gruntów symbolem „dr”.
§5
1. Poboru podatku od nieruchomości dokonują sołtysi
w drodze inkasa w obrębie sołectwa.
2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 9% kwoty
zainkasowanego podatku.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.
§7
Traci moc uchwała Rady Gminy Linia Nr 73/XI/V/2007 z dnia
21 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Linia.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Linia
Stanisław Bigus
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej – wydanie specjalne; t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 ze zm.).

3293
UCHWAŁA Nr 147/XXI/V/2008
Rady Gminy Linia
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę
do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Linia 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.), art. 6, ust. 3 ustawy
z 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 17 października
2008 r. (MP z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717)
Rada Gminy Linia uchwala, co następuje:
§1
Obniża się średnią cenę żyta określoną w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. (MP z dnia 27 października 2008 r. Nr 81,
poz. 717) do kwoty 49 zł za 1 dt – przyjmowaną jako podsta-

wę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Linia
w 2009 r.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.
§3
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i ma zastosowanie do wymiaru podatku w 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Linia
Stanisław Bigus
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UCHWAŁA Nr 148/XXI/V/2008
Rady Gminy Linia
z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości opłat lokalnych i opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Linia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust.
1, art. 41 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. 18a, 19 pkt 1 a, b, f oraz pkt 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2009 r. (MP. z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada
Gminy Linia uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość:
1. opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających
dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych
lub szkoleniowych w miejscowości Potęgowo, która posiada
korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe
oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach
w wysokości 1,86 zł na dobę za jedną osobę;
2. Poboru opłaty miejscowej dokonuje sołtys wsi Kobylasz
– Potęgowo w drodze inkasa.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa się na poziomie 10% kwoty zainkasowanej.
§2
1. Ustala się wysokość opłaty targowej w kwocie 20,00 zł
dziennie.
2. Poboru opłaty targowej dokonują sołtysi w drodze inkasa.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 10%.
§3
1. Ustala się opłatę od posiadania psów w wysokości 10 zł
od 1 psa.
2. Jeżeli zobowiązany do zapłaty wszedł w posiadanie psa
po dniu 30 czerwca roku podatkowego to opłatę pobiera
się w wysokości połowy stawki ustalonej w pkt 1.
3. Opłata jest płatna jednorazowo, bez wezwania, w terminie

do 31 marca roku podatkowego lub w ciągu miesiąca od
daty wejścia w posiadanie psa.
4. Opłatę od posiadania psów w drodze inkasa pobierają
sołtysi.
5. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 10%.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.
§5
Traci moc uchwała Rady Gminy Linia Nr 75/IX/V/2007
z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości
opłat lokalnych oraz w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na terenie Gminy Linia.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Linia
Stanisław Bigus
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej – wydanie specjalne; t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 ze zm.).

3295
UCHWAŁA Nr 149/XXI/V/2008
Rady Gminy Linia
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust.
1, art. 41 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.) w związku z art. 10, ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), w powiązaniu
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2009 r. (MP z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 59, poz.
531), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października
2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

obowiązujących w 2009 r. (MP z dnia 20 października 2008 r.
Nr 78, poz. 692) Rada Gminy Linia uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
683,00 zł
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie
1155,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
1292,00 zł
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2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej bez względu na rodzaj zawieszenia:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
— o liczbie osi – dwie
1838,00 zł
— o liczbie osi – trzy
1943,00 zł
— o liczbie osi – cztery i więcej
2153,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
— o liczbie osi – dwie
1838,00 zł
— o liczbie osi – trzy
1943,00 zł
— o liczbie osi – cztery i więcej
2153,00 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
— o liczbie osi – dwie
1838,00 zł
— o liczbie osi – trzy
1943,000 zł
— o liczbie osi – cztery i więcej
2636,00 zł
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony
1313,00 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton
1523,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton
1586,00 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie zespołu pojazdów bez względu na rodzaj zawieszenia:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
— o liczbie osi – dwie
1943,00 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1995,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej lub równej
36 ton:
— o liczbie osi – dwie
2079,00 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1995,00 zł
c) wyższej niż 36 ton:
— o liczbie osi – dwie
2363,00 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
2688,00 zł
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:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton
1355,00 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 bez względu na rodzaj zawieszenia:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
— o liczbie osi – jedna
1523,00 zł
— o liczbie osi – dwie
1575,00 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1607,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej lub równej
36 ton:
— o liczbie osi – jedna
1523,00 zł
— o liczbie osi – dwie
1575,00 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1607,00 zł
c) wyższej niż 36 ton:
— o liczbie osi – jedna
1523,00 zł
— o liczbie osi – dwie
1838,00 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1838,00 zł
7. od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
1575,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
2027,00 zł
§2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
1. środki transportowe wykorzystywane do dowozu dzieci
i młodzieży do szkół.
§3
Traci moc uchwała Rady Gminy Linia Nr 76/XI/V/2007
z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Linia
Stanisław Bigus

3296
UCHWAŁA Nr XX/138/2008
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 13 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości, sposobu poboru
i terminów płatności opłaty miejscowej w miejscowościach Ocypel i Szteklin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1
lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) w związku z obwieszczeniem 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 Lubichowo uchwala, co następuje:

1. od dzieci w wieku powyżej lat 7 i młodzieży uczącej się
– 0,90 zł,
2. od pozostałych osób – 1,80 zł.
2. Poboru opłaty dokonuje się w okresie od 1 czerwca do 30
września danego roku.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, pobiera się z góry za cały
okres pobytu osoby w miejscowości Ocypel lub Szteklin
przy dokonywaniu czynności meldunkowych.

§1

1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Poboru opłaty miejscowej dokonują inkasenci – właściciele
bądź pracownicy ośrodków wypoczynkowych znajdujących
się w miejscowościach Ocypel i Szteklin.

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej pobieranej od
osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na
terenie miejscowości Ocypel i Szteklin w wysokości:

§2
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3. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% zainkasowanej opłaty.
4. Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasenci przekazują na
rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubichowo.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Czesław Cichocki

Poz. 3296, 3297

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

3297
UCHWAŁA Nr XX/139/2008
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 13 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1
i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) w związku z obwieszczeniami 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 z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r.
(M. P. Nr 78, poz. 692) Rada Gminy Lubichowo uchwala, co
następuje:
§1
1. Określa się wysokość stawek podatku od 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 tony do 5,5 tony
570 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton
990 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
1250 zł,
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony
1230 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton
1330 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
1430 zł,
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton – zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały,
5) od przyczep i naczep, o którym mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem
związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem

silnikowym, posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton:
520 zł,
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem
związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem
silnikowym, posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą 12 ton – zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały,
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o liczbie miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
1450 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1550 zł.
2. Stawki dla środków transportowych wyprodukowanych
w roku 2000 i nowszych określa się w wysokości:
1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 1:
I. lit. a) – 520 zł,
II. lit. b) – 930 zł,
III. lit. c) – 1130 zł,
2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 3:
I. lit. a) – 1170 zł,
II. lit. b) – 1280 zł,
III. lit. c) – 1370 zł,
3) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 5: – 480 zł,
4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 7:
I. lit. a) – 1330 zł,
II. lit. b) – 1430 zł,
3. Stawki dla środków transportowych wyposażonych w katalizator określa się w wysokości:
a) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 1:
I. lit. a) – 540 zł,
II. lit. b) – 940 zł,
III. lit. c) – 1180 zł,
b) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 3
I. lit. a) – 1160 zł,
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c)
d)

e)

f)

g)
h)

II. lit. b) – 1270 zł,
III. lit. c) – 1350 zł,
dla środków transportowych,
pkt 5: – 490 zł,
dla środków transportowych,
pkt 7:
I. lit. a) – 1360 zł,
II. lit. b) – 1440 zł,
dla środków transportowych,
pkt 1:
I. lit. a) – 500 zł,
II. lit. b) – 870 zł,
III. lit. c) – 990 zł,
dla środków transportowych,
pkt 2:
I. lit. a) – 1130 zł,
II. lit. b) – 1230 zł,
III. lit. c) – 1300 zł,
dla środków transportowych,
pkt 3: – 450 zł,
dla środków transportowych,
pkt 4:
I. lit. a) – 1250 zł,
II. lit. b) – 1350 zł.

Poz. 3297
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§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

o których mowa w ust. 1

§4

o których mowa w ust. 1

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

o których mowa w ust. 2

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

o których mowa w ust. 2

o których mowa w ust. 2
o których mowa w ust. 2

§2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy
wykorzystywane do przewozu uczniów do szkół.

Załączniki 1 – 3
do Uchwały Nr XX/139/2008
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 13 listopada 2008 r.
Załącznik Nr 1
Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy – od samochodu ciężarowego

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
1

2

od 12
powyżej 15

do 15 włącznie

do 12
powyżej 25

do 25 włącznie

od 12
powyżej 31

do 31 włącznie

Stawka podatku w złotych
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszaniem
Inne systemy
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
zawieszenia osi jezdnych
za równoważne
3
4
Dwie osie
2040,00
2280,00
2090,00
2340,00
Trzy osie
2140,00
2350,00
2180,00
2380,00
Cztery osie i więcej
2240,00
2452,00
2280,00
2452,00

Załącznik Nr 2
Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy –
od ciągnika siodłowego i balastowego
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa
(w tonach)
1
2
Dwie osie
od 12
do 31 włącznie
powyżej 31 do 36 włącznie
powyżej 36

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

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

3

4

1700,00
1750,00
1700,00

1840,00
1936,00
2250,00
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Trzy osie
od 12
powyżej 36

do 36 włącznie
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1840,00
1880,00

1850,00
2505,00

Załącznik Nr 3
Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy – od przyczep i naczep
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
1
2
od 12
powyżej 36

do 36 włącznie

od 12
powyżej 36

do 36 włącznie

od 12
powyżej 36

do 36 włącznie

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

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

3
Jedna oś
1070,00
1130,00
Dwie osie
1170,00
1240,00
Trzy osie
1270,00
1150,00

4
1170,00
1420,00
1460,00
1720,00
1460,00
1770,00

3298
UCHWAŁA Nr XXIII/166/2008
Rady Gminy Malbork
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego
na rok 2009 na obszarze Gminy Malbork.
§2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
ze zm.), Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. Rada Gminy
Malbork uchwala, co następuje:

Traci moc uchwała Nr XIV/94/2007 Rady Gminy Malbork
z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok
2008 na obszarze Gminy Malbork

§1

§4

Obniża się średnią cenę skupu żyta, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2009 rok do wysokości 51,00 zł
za 1 dt.

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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3

Przewodniczący
Rady Gminy Malbork
Michał Błachut
3299
UCHWAŁA Nr XXIII/167/2008
Rady Gminy Malbork
z dnia 14 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 (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2006 r.
Nr 121 poz. 844; ost. zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730;
M.P. z 2007 r. Nr 45, poz. 557; M.P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531)
Rada Gminy Malbork uchwala, co następuje:

§1
Stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie
Gminy Malbork wynoszą:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,
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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 – 0,25 zł od 1 m2
powierzchni
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej –18,70 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 – 5,85 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej

3. od budowli – 2% ich wartości ustalonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwała Nr XIV/95/2007 Rady Gminy Malbork
z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Malbork
Michał Błachut

3300
UCHWAŁA Nr XXIII/168/2008
Rady Gminy Malbork
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie gminy 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 oraz
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r.
nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337) oraz art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ((j. t. Dz.
U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844; ost. zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 116,
poz. 730; M.P. z 2007 r. Nr 45, poz. 557; M.P. z 2008 r. Nr 59,
poz. 531) Rada Gminy Malbork uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy jak w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych poza
przypadkami określonymi w art. 12 ust. 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych środki transportowe przeznaczone na
działalność związaną z ratownictwem przeciwpożarowym.
§3
Traci moc Uchwała Nr XIV/96/2007 z dnia 23 listopada
2007 r. Rady Gminy Malbork w sprawie stawek oraz zwolnień
w podatku od środków transportowych na terenie gminy.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Malbork
Michał Błachut
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/168/2008
Rady Gminy Malbork
z dnia 14 listopada 2008 r.
Wysokość stawek podatku od środków transportowych 2009 roku
1)
a)
b)
c)
2)

3)

4)
a)
b)
5)

6)

a)
b)
7)
a)
b)

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

690,00zł
1.145,00zł
1.400,00zł

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

2,600,00zł

od ciągników siodłowych lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton

1.600,00zł

od ciągników siodłowych lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów;
do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton

2.020,00zł
2.650,00zł

od przyczepy lub naczepy, której łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1.400,00zł

od przyczepy lub naczepy, której łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów;
do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton - z tym że,
od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia;
mniej niż 30 miejsc
równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.600,00zł
2.020,00zł
1.645,00zł
2.050,00zł

3301
UCHWAŁA Nr XXXI/276/08
Rady Miasta Malborka
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zmieniająca uchwałę
Rady Miasta Malborka Nr XXVIII/247/08 z dnia 2 października 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Dz 2001 r. nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 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 opłatach lokalnych w 2009 r. (MP. Nr 59,
poz. 531)– Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1
1. Wprowadza się następujące stawki podatku od środków
transportowych:
— wymienione pkt 1 załącznika do niniejszej uchwały tj. dla
ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton:
a) o liczbie osi dwie oraz dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów o nie mniejszej niż 36 ton i więcej:
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne – 2.080 zł
b) o liczbie osi dwie oraz dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów o nie mniejszej niż 36 ton i więcej
z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych –
2.080 zł
c) o liczbie osi trzy oraz dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów o nie mniejszej niż 36 ton i więcej
z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych –
2.080 zł
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— wymienione w punkcie 2 załącznika do niniejszej uchwały tj.: dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego o liczbie osi dwie oraz
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
o nie mniejszej niż 36 ton i więcej z innymi systemami
zawieszenia osi jezdnych – 1.645 zł
2. w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Malborka
nr XXVIII/247/08 z dnia 02.10.2008 r. w sprawie określenia
stawek podatku od środków transportowych w punkcie 6)
zmienia się stawkę podatku od środków transportowych
zgodnie z pkt 1 załącznika do niniejszej uchwały tj.: dla
ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do

używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton o liczbie osi trzy oraz dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów o nie mniejszej niż 36 ton i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne – 2.080 zł
§2
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Malborka
Arkadiusz Mroczkowski

Zaáącznik nr 1
do uchwaáy nr XXXI/276/08
Rady Miasta Malborka
z dnia 27 listopada 2008 r.
1) Ciągniki siodáowe i balastowe przystosowane do uĪywania áącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
caákowitej zespoáu pojazdów równej lub wyĪszej niĪ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
caákowita zespoáu pojazdów: ciągnik
siodáowy+naczepa+ciągnik
balastowy+przyczepa (w tonach)

nie mniej niĪ

mniej niĪ

1

2

36
36

Stawka podatku (w záotych)

oĞ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaĪne

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

3
dwie osie
2080
trzy osie
2080

4
2080
2080

2) Przyczepy i naczepy, które áącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masĊ caákowitą równą lub
wyĪszą niĪ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyáącznie z dziaáalnoĞcią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego
Liczba osi i dpouszczalna masa
caákowita zespoáu pojazdów:
naczepa/przyczepa+pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej niĪ

mniej niĪ

1

2

36

stawka podatku (w záotych)

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
3
dwie osie

4
1645
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UCHWAŁA Nr XX/269/2008
Rady Miasta Sopotu
z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/546/05 Rady Miasta Sopotu z dnia 18 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,
rolny i leśny obowiązujących na terenie miasta Sopotu
oraz zmieniającej ją uchwały Nr II/9/06 z dnia 1 grudnia 2006 r.

2. Nowa treść formularza stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.

Na podstawie art. 6 ust. 13 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), art. 6 a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zm. Dz. U. Nr 191, poz.
1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109,
poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730) oraz art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr
200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, zmiany Dz. U. z 2005 r.
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484,
z 2006 Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116,
poz. 730) Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje:

1. Zmienia się wzór formularza pod nazwą „deklaracja na
podatek od nieruchomości” stanowiącego załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/546/05 Rady Miasta Sopotu z dnia
18 listopada 2005 r.
2. Nowa treść formularza stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.

§1

§4

1. Zmienia się wzór formularza pod nazwą „informacja w sprawie podatku od nieruchomości” stanowiącego załącznik nr 1
do uchwały Nr II/9/06 Rady Miasta Sopotu z dnia 1 grudnia
2006 r.

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.

§2

§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Sopotu.

Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak
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Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr XX/269/2008 z dnia 14 listopada 2008 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

,
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
ROK ……………….
Podstawa prawna:

Składający :
Termin składania:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów,
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku
podatkowego, lub wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

URZĄD MIASTA SOPOTU
ul. KOŚCIUSZKI 25/27 81-704 SOPOT

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat)





informacja składana po raz pierwszy

korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc – rok)

Uzasadnienie korekty :

C. DANE O NIERUCHOMOŚCI
C.1. położenie nieruchomości
Nr domu

Nr lokalu

Ulica
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr KW budynku lub jego części

Nr KW gruntu

Data nabycia nieruchomości

C.2. Tytuł prawny np. dzierżawca, najemca (zaznaczyć właściwy kwadrat)




własność
użytkowanie




współwłasność
współużytkowanie




posiadanie
współposiadanie




najem
inne

D. DANE PODATNIKA (adres zameldowania)

D.1.
Nazwisko

Imię

Ulica
Miejscowość

PESEL

NIP

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Tel./fax/e-mail

Imię

PESEL

NIP

Nr domu

Nr lokalu

D.2.
Nazwisko
Ulica
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Tel./fax/e-mail

Imię

PESEL

NIP

Nr domu

Nr lokalu

D.3.
Nazwisko
Ulica
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Tel./fax/e-mail

Imię

PESEL

NIP

Nr domu

Nr lokalu

D.4.
Nazwisko
Ulica
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Tel./fax/e-mail
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

E. DANE PEŁNOMOCNIKA (należy przedłożyć aktualne pełnomocnictwo)
Nazwisko

Imię

Ulica
Miejscowość

Kod pocztowy

PESEL

NIP

Nr domu

Nr lokalu

Poczta

Tel./fax/e-mail

F. ADRES DO KORESPONDENCJI
Nazwisko

Imię

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

Tel./fax/e-mail

G. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków
Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

m2
Ha

Pozostałe grunty, w tym :zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
Grunty dzierżawione od miasta Sopotu, przylegające do budynków mieszkalnych

m2
m2

podstawa
opodatkowania w zł
z dokładnością do 1 zł

H. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Budowle

podstawa opodatkowania
w m2

I. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
Mieszkalne
w tym
kondygnacji
o wysokości:

- od 1,40 do 2,20 m
- powyżej 2,20 m

Garaże stanowiące część budynku mieszkalnego
w tym
kondygnacji
o wysokości:

- od 1,40 do 2,20 m
- powyżej 2,20 m

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w tym
kondygnacji
o wysokości:

- od 1,40 do 2,20 m
- powyżej 2,20 m

Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
w tym
kondygnacji
o wysokości:

- od 1,40 do 2,20 m
- powyżej 2,20 m

Zajęte na prowadzenie działalności stajni koni wyścigowych, sportowych i rekreacyjnych
w tym
kondygnacji
o wysokości:

- od 1,40 do 2,20 m
- powyżej 2,20 m

Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
w tym
kondygnacji
o wysokości:

- od 1,40 do 2,20 m

w tym
kondygnacji
o wysokości:

- od 1,40 do 2,20 m

- powyżej 2,20 m
Garaże wolnostojące, pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego

- powyżej 2,20 m

J. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)
Liczba załączników

Załącznik składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 tak

 nie

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

Imię

Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok)

Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika
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L. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Data (dzień - miesiąc - rok)

Podpis przyjmującego formularz
……………../………...…../………………….

OBJAŚNIENIE
•
•

wszelkich zmianach (powierzchnia, sposób użytkowania, zmiana w właściciela, adres zamieszkania) Podatnik zobowiązany
jest zawiadomić tutejszy Organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany,
w przypadku wystąpienia większej liczby Podatników należy sporządzić ich wykaz z podaniem omawianych danych i
dołączyć do formularza.

POUCZENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) użyte w ustawie
określenia oznaczają :
1) budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
2)
budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury,
a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia
możliwość użytkowania obiektu z jego przeznaczeniem,
3) grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – grunty, budynki i budowle będące w
posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz
gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów
technicznych,
4) powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże
podziemne, piwnice, sutereny i poddasze użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o
wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza
niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Niedopełnienie obowiązku złożenia wykazu nieruchomości powoduje sankcje określone w art. 54
Kodeksu karno skarbowego – ustawa z dnia 10.09.1999 r. (Dz. U. Nr 83, poz. 930 z późn. zm.)
1

Wszelkich informacji w sprawach związanych z podatkiem od nieruchomości można uzyskać w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Sopotu :
- wymiar podatku
– pokój nr 7, tel. 0-58 521-36-36, e-mail : tlewicka@sopot.pl, arzeczkowska@sopot.pl;
- księgowość podatkowa – pokój nr 7, tel. 0-58 521-36-38, 0-58 521-37-65, e-mail : bsieradzka@sopot.pl, di@sopot.pl.
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Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr XX/269/2008 z dnia 14 listopada 2008
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

DN-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Rok ………

Podstawa
Składający:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm.).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej
będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów
budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych
lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych
będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych
tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin
składania:
Miejsce

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
(wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres siedziby

•
•

Urząd Miasta Sopotu
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Numer konta bankowego 84 1160 2202 0000 0000 6194 7954

Bank Millennium S.A.

B. OKOLICZNOŚCI UZASADNIJĄCE ZŁOZENIE DEKLARACJI
3. Okoliczności (zaznacz właściwą kratkę)

1. deklaracja roczna

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

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

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

1. właściciel  2. współwłaściciel  3.posiadacz samoistny  4.współposiadacz samoistny
 5. współużytkownik wieczysty  6.użytkownik wieczysty  7. posiadacz  8. współposiadacz
D. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika nie będącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

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

1. osoba fizyczna  2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna

4. spółka nie mająca osobowości prawnej

6. Nazwa pełna * / Nazwisko, imię, data urodzenia**

7. Nazwa skrócona * / imię ojca, imię matki **

8. Identyfikator REGON*/PESEL**

9. Symbol PKD

10. Nr. KRS

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

14. Gmina

17. Miejscowość

12. Województwo

15. Ulica

18. Kod pocztowy

13. Powiat

16. Nr domu / nr lokalu

19. Tel. / fax / e-mail
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW I PODSTAW OPODATKOWANIA
Podstawa opodatkowania w m2
( ha) z dokładnością do 1 m2
Wyszczególnienie
do
opodatkowania

zwolniona

Stawka
podatku
wynikająca
z Uchwały
R.M

Kwota podatku zł, gr

do zapłaty

zwolniona

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

20.

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

25.

3. Grunty pozostałe, w tym, zajęte na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego

30.

4. Grunty dzierżawione od miasta Sopotu, przylegające do
budynków mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej

35.

22.

21.

23.

24.

27.27.

28.

29.

32.32.

33.

34.

37.

38.

39.

42.

43.

44.

47.

48.

51.

52.

56.

57.

60.

61.

64.

65.

69.

70.

73.

74.

77.

78.

82.

83.

86.

87.

90.

91.

95.

96.

99.

100.

103.

104.

22.2.22.
…….……m²

………………ha

……………..m ²

…………….m ²

…………………m ²
26.

…………………..ha
31.

…………………..m²
36.

………………….m ²

E 2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
1. Budynki mieszkalne

– ogółem

w tym :

40.

……………….m²
kondygnacji o
wysokości:

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

45.

kondygnacji o
wysokości:

- powyżej 2,20 m

49.

………………m ²
………………m ²

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

53.

kondygnacji o
wysokości:

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

58.

kondygnacji o
wysokości:

- powyżej 2,20 m

62.

………………m ²
……………….m²
………………m ²

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

66.

kondygnacji o
wysokości:

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

71.

kondygnacji o
wysokości:

- powyżej 2,20 m

75.

41.

…………………..m²
46.

…………………..m ²
50.

………………….m²

……………………m²
59.

……………………m²
63.

…………………m ²

……………..m ²

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

79.

kondygnacji o
wysokości:

88.

- powyżej 2,20 m

……………….m²
84.

………………m ²

………………..m ²
72.

………….………m ²
76.

…………………m ²

92.

kondygnacji o
wysokości:

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

97.

kondygnacji o
wysokości:

- powyżej 2,20 m

101.

………………m ²

……………..m ²
………………m ²

81.

80.

………………….m ²
85.

………………….m ²
89.

………………m ²

5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego a także garaże
wolnostojące – ogółem w tym:

68.

67.

……………..m ²
……………..m ²

55.

54.

………………..m ²
94.

93.

…………………..m ²
98.

……………….m ²
102.

………………….m ²

6. Zajętych na prowadzenie działalności stajni koni
wyścigowych , stajni koni sportowych i stajni koni
rekreacyjnych w tym :

105.

106.

107.

108.

109.

kondygnacji o
wysokości:

110.

111.

112.

113.

114.

117.

118.

119.

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

……………….m²
kondygnacji o
wysokości:

- powyżej 2,20 m

115.

………………m²

……………………m²
116.

…………………..m²
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E.3.1. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Podstawa opodatkowania w zł
z dokładnością do 1 zł
do
opodatkowania

121.

120.

1. Budowle

zwolniona

Stawka
podatku
wynikająca
z Uchwały
R.M

Kwota podatku zł, gr
zwolniona

do zapłaty
123.

122.

2%

E. 3.2 WARTOŚĆ BUDOWLI SŁUŻĄCYCH BEZPOŚREDNIO DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ,
ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Podstawa opodatkowania w zł
z dokładnością do 1 zł
do
opodatkowania

zwolniona

Stawka
podatku
wynikająca
z Uchwały
R.M

Kwota podatku zł, gr

F . ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku do zapłaty

zwolniona

do zapłaty

128.

(po zaokrągleniu do pełnych złotych ***)

Suma kwot z części E.1, E.2 i E.3.
Kwota podatku zwolnionego

129.

(po zaokrągleniu do pełnych złotych ***)

Suma kwot z części E.1, E.2 i E.3.

G. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH I PODMIOTACH ZWOLNIONYCH
( podać przepis prawa, z którego wynika zwolnienie)

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Liczba załączników

( do niniejszego deklaracji dołączono )
Załącznik składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 tak

 nie

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

Nazwisko

Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)

/

/

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Data (dzień - miesiąc - rok)

Podpis przyjmującego formularz

………………../……………../…………………
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku
2) Niepotrzebne skreślić.
***) Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm.).
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K. WYKAZ NIERUCHOMOSCI PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI
( Podstawa prawna art. 272 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa oraz art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach
lokalnych)

GRUNTY
Nr KW , nr umowy , nr
decyzji

Nr geodezyjny- nr
działki, obręb

Tytuł prawny

Położenie

Powierzchnia

Nr geodezyjny- nr
działki, obręb

Tytuł prawny

Położenie

Powierzchnia
użytkowa

Nazwa budowli

Położenie

BUDYNKI (*)

Nr KW , nr umowy ,
nr decyzji

BUDOWLE (*)

Nr inwentarzowy

Wartość

L. WYKAZ NIERUCHOMOSCI PODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Podstawa prawna art. 6 ust. 10 i art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatku i opłatac oraz art. 272 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa

D

GRUNTY (*)

Nr KW , nr umowy ,
nr decyzji

Nr geodezyjny- nr
działki, obręb

Tytuł prawny

Położenie

Powierzchnia

Nr geodezyjny- nr
działki, obręb

Tytuł prawny

Położenie

Powierzchnia
użytkowa

BUDYNKI (*)

Nr KW , nr umowy ,
nr decyzji

BUDOWLE (*)

Nr inwentarzowy

Nazwa budowli

Położenie

(*) W razie większej liczby nieruchomości można załączyć odrębny wykaz zgodny ze wzorem

M. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Data wpływu do organu podatkowego

Uwagi

Podpis przyjmującego deklarację

Wartość
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Poznań, 1 grudnia 2008 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OPO-4210-80(5)/2008/2794/IV/AgS

DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r.
Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz.
1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181,
poz. 1524) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, 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)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 3 listopada 2008 r.
uzupełnionego pismem z 20 listopada 2008 r.
G.EN.GAZ ENERGIA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu,
posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP):
669-050-27-73,
zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy
dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania ciepła,
która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

we z 18 października 2008 r., nr 45/2008 (259)) oraz zmiana
taryfy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej decyzją Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki z 17 października 2008 r.,
nr DTA-4212-24(11)/2008/652/V/AG (ogłoszona w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe z 17 października
2008 r., nr 44/2008 (258)) skutkujące wzrostem cen paliwa
gazowego, co stanowi okoliczność przewidzianą w § 27
rozporządzenia Ministra Gospodarki z 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 związku ze zmniejszeniem
ilości eksploatowanych źródeł w taryfie dla ciepła zmianie
uległa liczba grup odbiorców.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, 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. Za uwzględnieniem wniosku Przedsiębiorstwa
przemawia interes społeczny analizowany w perspektywie
wielomiesięcznej, jak i interes strony, a zmianie decyzji nr
OPO-4210-4(14)/2008/2794/IV/AgS nie sprzeciwiają się
żadne przepisy szczególne.
Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że zostały
spełnione przesłanki, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.
W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

UZASADNIENIE
POUCZENIE
Decyzją z 24 czerwca 2008 r. nr OPO-4210-4(14)/2008/2794/
IV/AgS Prezes URE zatwierdził, na okres do 31 lipca
2009 r., ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, która 7 lipca 2008 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego Nr 66, 10 lipca 2008 r. w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 127, 15 lipca 2008 r.
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 64, 28 lipca 2008 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 119.
Pismem z 3 listopada 2008 r., Przedsiębiorstwo wystąpiło
z wnioskiem o zmianę ww. taryfy dla ciepła, polegającą na
zatwierdzeniu nowych cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania ciepła oraz zmniejszeniu liczby grup odbiorców.
Przedsiębiorstwo uzasadniło podwyżkę znacznie wyższymi kosztami paliwa gazowego stosowanego w eksploatowanych źródłach ciepła, w porównaniu do kosztów, na
podstawie których dokonano kalkulacji cen i stawek opłat.
Przyczyną wzrostu kosztów paliwa są: nowa taryfa dla paliw
gazowych G.EN.GAZ ENERGIA S.A. z siedzibą w Poznaniu,
zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z 18 października 2008 r., nr DTA-4212-18(15)/2008/2794/VII/
RT (ogłoszona w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazo-

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
z 10 kwietnia 1997 r. – 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
o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 47949 Kodeksu
postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na
adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbięcice 1.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana
taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
zmiana taryfy może być wprowadzona do stosowania nie
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45
dnia od dnia jej opublikowania w w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego, w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

TARYFA DLA CIEPŁA NR 4
Zmiana nr 1
W „Taryfie dla ciepła nr 4” ustalonej przez G.EN.GAZ
ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, stanowiącej
załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z 24 czerwca 2008 r. nr OPO-4210-4(14)/2008/2794/IV/AgS
wprowadza się następujące zmiany:

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka

1. W części III „Podział odbiorców na grupy” tabela otrzymuje brzmienie:
A.1

A.2
C
E
F
G
H
I
J

K

L

odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła opalanym gazem ziemnym lub olejem opałowym,
zlokalizowanym w miejscowości Chociwel przy ul. Studzianki 8, dostarczanego poprzez sieć
ciepłowniczą i indywidualne węzły cieplne eksploatowane przez sprzedawcę,
odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła opalanym gazem ziemnym, zlokalizowanym
w miejscowości Biały Bór przy ul. Dworcowej 8, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą
i indywidualne węzły cieplne eksploatowane przez sprzedawcę,
odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnych źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym, zlokalizowanych
w miejscowości Biały Bór,
odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnych źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym, zlokalizowanych
w miejscowości Mikstat,
odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła opalanym gazem ziemnym, zlokalizowanym w
miejscowości Komorów,
odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła opalanym gazem ziemnym, zlokalizowanym
w miejscowości Rozewie, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio
zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze,
odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła opalanym gazem ziemnym, zlokalizowanym w
miejscowości Jaraczewo,
odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła opalanym gazem ziemnym, zlokalizowanym w
miejscowości Resko,
odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła opalanym gazem ziemnym, zlokalizowanym
w miejscowości Bytom, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio
zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze,
odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła opalanym gazem ziemnym, zlokalizowanym
w miejscowości Szczecin, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio
zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze,
odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym, zlokalizowanych
w miejscowości Nowogard, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio
zasilających zewnętrzne instalacje odbiorcze,

2. Część IV „Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat” otrzymuje brzmienie:
1. Wysokość cen w zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców A.1 i A.2
1.1. Cena za zamówioną moc cieplną

grupa odbiorców
A.1
A.2

roczna
zł / MW / rok
netto
brutto
69 424,92
28 085,88

rata miesięczna
zł / MW / m-c
netto
brutto

84 698,40
34 264,77

5 785,41
2 340,49

7 058,20
2 855,40

1.2. Cena ciepła
grupa odbiorców
A.1
A.2

zł / GJ
netto

brutto
58,41
46,48

71,26
56,71
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1.3. Cena nośnika ciepła
3

zł / m

grupa odbiorców

netto

A.1
A.2

brutto
17,12
17,12

20,89
20,89

Oprócz cen zawartych w taryfie, sprzedawca będzie stosował w rozliczeniach odbiorcami należącymi do
grupy A.1 i A.2 opłaty za usługi przesyłowe wg stawek ustalonych przez sprzedawcę zgodnie z § 21 w
związku z § 4 ust. 2 rozporządzenia taryfowego.
2.
Wysokość
stawek
C, E, F, G, H, I, J, K, L.

opłat

w

zakresie

wytwarzania

ciepła

dla

grup

odbiorców

2.1. Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
grupa odbiorców
C
E
F
G
H
I
J
K
L

zł / MW / m-c
netto

brutto

5 065,87
10 989,48
11 523,18
11 311,52
11 710,42
7 006,84
11 198,53
6 091,44
8 311,75

6 180,36
13 407,17
14 058,28
13 800,05
14 286,71
8 548,34
13 662,21
7 431,56
10 140,34

2.2. Stawka opłaty za ciepło
grupa odbiorców
C
E
F
G
H
I
J
K
L

zł / GJ
netto

brutto
51,20
43,24
42,82
52,33
38,16
45,79
47,37
48,47
48,87

62,46
52,75
52,24
63,84
46,56
55,86
57,79
59,13
59,62

W wymienionych w pkt 1 i 2 cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT)
w wysokości 22 %.
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3304
ANEKS nr 1
do Porozumienia zawartego dnia 8 września 2008 r.

zawarty w dniu 4 grudnia 2008 r. pomiędzy Powiatem
Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska
Polskie-go 16, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu,
w imieniu którego działają:
1. Cezary Bieniasz – Krzywiec – Starosta Powiatu Gdańskiego
2. Roman Chylewski – Wicestarosta,
a Gminą Trąbki Wielkie z siedzibą w Trąbkach Wielkich,
przy ul. Gdańskiej 12, 83-034 Trąbki Wielkie, którą reprezentuje:
Błażej Konkol – Wójt Gminy Trąbki Wielkie
działającymi na podstawie Uchwały Nr XXV/162/2008 Rady
Powiatu Gdańskiego z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XVII/107/2008 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia
22 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie
Gminie Trąbki Wielkie realizacji zadania pod nazwą: „Budowa
chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2219G Trąbki Wielkie –
Kaczki, w msc. Kaczki ” oraz udzielenie Gminie Trąbki Wielkie
dotacji celowej oraz Uchwały Nr 98/X/08 Rady Gminy Trąbki
Wielkie z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr 35/IV/2008 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 30 maja
2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu
właściwości Powiatu Gdańskiego zadania publicznego pn.:
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2219G Trąbki
Wielkie – Kaczki na terenie gminy Trąbki Wielkie.
§1
W związku z oczywistą omyłką dotyczącą określenia nazwy
drogi powiatowej w miejscowości Kaczki, wzdłuż której ma
być budowany chodnik, stanowiący przedmiot porozumienia
zawartego w dniu 8 września 2008 r. pomiędzy Powiatem
Gdańskim i Gminą Trąbki Wielkie, w porozumieniu tym wprowadza się następujące zmiany:
1) we wszystkich paragrafach porozumienia, w których
wymieniona została nazwa zadania: „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2219G Trąbki Wielkie

– Kaczki, w msc. Kaczki” zastępuje się nazwą zadania
w brzmieniu: „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej
nr 2219G Trąbki Wielkie – Kaczki i drogi powiatowej
nr 2218G w msc. Kaczki – ETAP I budowa chodnika
wzdłuż drogi powiatowej nr 2218G”.
2) w § 1 ust. 2 porozumienia otrzymuje brzmienie:
„2. Strony ustalają, iż przedmiot porozumienia zostanie
zrealizowany do dnia 15 grudnia 2008 r.”,
3) w § 1 ust. 3 porozumienia otrzymuje brzmienie:
„3. Rozliczenie rzeczowo-finansowe realizacji zadania
pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej
nr 2219G Trąbki Wielkie – Kaczki i drogi powiatowej
nr 2218G w msc. Kaczki – ETAP I budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2218G”, Gmina
Trąbki Wielkie przekaże Powiatowi Gdańskiemu do
30 grudnia 2008 r.”
§2
Pozostałe postanowienia porozumienia zachowują dotychczasowe brzmienie.
§3
Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego na podstawie art. 13 pkt 6
lit.a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449).
§4
Aneks Nr 1 do porozumienia z dnia 08.09.2008 r., sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: w tym dwa
dla Gminy Trąbki Wielkie, a trzy dla Powiatu Gdańskiego.
Powiat Gdański
Starosta
Cezary Bieniasz-Krzywiec
Wicestarosta
Roman Chylewski

Gmina Trąbki Wielkie
Wójt
Błażej Konkol
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