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3477
Uchwała nr XIX/153/08
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 3 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Cedry Wielkie na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j.Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.zm.),
Rada Gminy Uchwala, co następuje:
§ 1
Stawkę podatku ustala się w wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 zł od 1 m2
powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,89 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,17 zł od 1 m2
powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 17,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– 5,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,99
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego:
- za 1m2 powierzchni użytkowej, które są w użytkowaniu osób fizycznych 3,70 zł,
- za 1m2 powierzchni użytkowej, które są w użytkowaniu osób prawnych 4,76 zł,
3) od budowli - 2% ich wartości określanej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych.

2) budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą rozpoczętą na terenie gminy przy zatrudnieniu co
najmniej 3 osób:
a) w pierwszym roku działalności w wysokości 50%
należnego podatku
b) w drugim roku działalności w wysokości 25% należnego podatku
3) nieruchomości zajęte na cele mieszkalne przez duchownych wyznań religijnych mających uregulowany stosunek
z Państwem,
4) budynki i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zajęte pod nie grunty,
5) budynki, budowle i urządzenia związane z zaopatrzeniem
w wodę mieszkańców oraz zajęte pod nie grunty,
6) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze wysypisk śmieci, dopuszczonych od użytku publicznego.
7) 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 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr
14 poz. 89 z późn. zm)
8) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi w
gospodarstwach rolnych, służące prowadzeniu działalności
rolniczej, nie będące drogami publicznymi
9) cmentarze, grunty pod cmentarzami
§ 3
Podatek od nieruchomości podlega w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą właściwym przepisom, zwłaszcza
ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cedry
Wielkie.
§ 5
Traci moc Uchwała Nr X/70/07 Rady Gminy Cedry Wielkie z
dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku
od nieruchomości w gminie Cedry Wielkie na rok 2008.
§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

§ 2

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części oraz grunty przeznaczone na działalność kulturalną, sportową i ochrony przeciwpożarowej,

Przewodniczący Rady
Bożena Daszewska

3478
UchTwała nr XIX/155/08
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 3 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze
gminy Cedry Wielkie na rok podatkowy 2009.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z
2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn.zm.) Rada Gminy uchwala,
co następuje
§ 1

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cedry
Wielkie.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§ 4

Obniża się na obszarze gminy Cedry Wielkie średnią cenę
skupu 1q żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. (Monitor
Polski Nr 81poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty 41,00
zł za 1 q.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady
Bożena Daszewska

3479
Uchwała nr XIX/156/08
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 3 grudnia 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie
gminy Cedry Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) - Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1
Wysokość stawek podatku od środków transportu w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika Nr 1
do niniejszej uchwały,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika Nr 2 do
niniejszej uchwały,
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12
ton wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
5) od przyczepy i naczepy,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i
poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub

wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
7) od autobusów wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych
pojazdy:
1) wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy
2) wykorzystywane do realizacji zadań statutowych i ustawowych gminy
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cedry
Wielkie.
§ 4
Traci moc uchwała Nr X/72/07 Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportu na terenie gminy Cedry
Wielkie
§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady
Bożena Daszewska

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 137

Poz. 3479

— 10804 —

Zaáącznik nr 1 do Uchwaáy nr XIX/156/08
Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 3 grudnia 2008r.

Stawki podatku dla samochodów ciĊĪarowych o dopuszczalnej masie caákowitej powyĪej 3,5 tony i poniĪej 12 t
Dopuszczalna masa caákowita w tonach
od
Do

stawka podatku w zá
wyprodukowane po 1990
wyprodukowane do
r.
1990r.
3
4

1

2

powyĪej 3,5

5,5 wáącznie

644,00

651,00

powyĪej 5,5

9 wáącznie

651,00

730,00

powyĪej 9

poniĪej 12

847,00

912,00

Przewodniczący Rady
BoĪena Daszewska
Zaáącznik nr 2 do Uchwaáy nr XIX/156/08
Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 3 grudnia 2008r.
Stawki podatku dla samochodów ciĊĪarowych o dopuszczalnej masie caákowitej od 12 t do poniĪej 32 t

Liczba osi i dopuszczalna masa w tonach
nie mniej niĪ

mniej niĪ

1

2

stawka podatku w zá
oĞ jezdna (jezdne) z
inne systemy
zawieszeniem
zawieszenia osi jezdnych
pneumatycznym lub
uznanym za
równowaĪne
3

4

1042,00
1173,00
1433,00
1563,00

1107,00
1303,00
1563,00
1695,00

1433,00
1695,00
1956,00
2085,00
2215,00
2411,00

1563,00
1824,00
2020,00
2215,00
2411,00
2542,00

2085,00
2215,00
2345,00
2475,00
2666,00

2215,00
2411,00
2665,00
2686,00
2686,00

Dwie osie
12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

trzy osie

cztery osie i wiĊcej

Przewodniczący Rady
BoĪena Daszewska

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 137

Poz. 3479

— 10805 —

Zaáącznik nr 3 do Uchwaáy nr XIX/156/08
Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 3 grudnia 2008r.
Stawki podatku dla ciągników siodáowych i balastowych do uĪywania áącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie caákowitej zespoáu pojazdów od 3,5 t i poniĪej 12 t.

Dopuszczalna masa caákowita w tonach
od

do

1

2

3,5

poniĪej 12

stawka podatku w zá
wyprodukowane po
1990r.
3
884,00

wyprodukowane do 1990
r.
4
912,00

Przewodniczący Rady
BoĪena Daszewska
Zaáącznik nr 4 do Uchwaáy nr XIX/156/08
Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 3 grudnia 2008r.
Stawki podatku dla ciągników siodáowych i balastowych do uĪywania áącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie caákowitej zespoáu pojazdów równej lub wyĪszej niĪ 12 t

Liczba osi i dopuszczalna masa caákowita zespoáu
pojazdów: ciągnik siodáowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa
w tonach
nie mniej niĪ

mniej niĪ

1

2

stawka podatku w zá

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

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

3

4

1433,00
1955,00
2038,00
2049,00

1563,00
2020,00
2059,00
2076,00

2038,00
2606,00

2076,00
2686,00

dwie osie
12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

trzy osie

Przewodniczący Rady
BoĪena Daszewska
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Zaáącznik nr 5 do Uchwaáy nr XIX/156/08
Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 3 grudnia 2008r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które áącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masĊ caákowitą od 7,0 t i poniĪej 12 t
Dopuszczalna masa caákowita zespoáu pojazdów:
naczepa lub przyczepa + pojazd silnikowy w
tonach
od
do

stawka podatku w zá

1

2

wyprodukowane po
1990 r.
3

wyprodukowane do
1990r.
4

7

8

182,00

208,00

8

10

208,00

235,00

10

12

235,00

260,00

Przewodniczący Rady
BoĪena Daszewska

Zaáącznik nr 6 do Uchwaáy nr XIX/156/08
Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 3 grudnia 2008r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które áącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masĊ caákowitą równą lub wyĪszą niĪ 12 t .

Liczba osi i dopuszczalna masa caákowita zespoáu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
w tonach
nie mniej niĪ

mniej niĪ

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

stawka podatku w zá

oĞ jezdna (jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za
równowaĪne
3
jedna oĞ

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

4

287,00
390,00
521,00

312,00
414,00
656,00

390,00
912,00
1303,00
1695,00

521,00
994,00
1511,00
1990,00

1173,00
1303,00

1303,00
1563,00

dwie osie

trzy osie

Przewodniczący Rady
BoĪena Daszewska
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Zaáącznik nr 7 do Uchwaáy nr XIX/156/08
Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 3 grudnia 2008r.
Stawki podatku dla autobusów.
Liczba miejsc

stawka podatku w zá
wyprodukowane po
wyprodukowane do
1990 r.
1990r.
3
4

od

do

1

2

-

15

521,00

651,00

16

29

651,00

912,00

30

i powyĪej

1563,00

1722,00

Przewodniczący Rady
BoĪena Daszewska

3480
UCHWAŁA Nr XXII/270/08
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 7 listopada 2008 r.
zmieniająca uchwałę Nr XIII/151/07 w sprawie określenia wykazu inkasentów opłaty od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153,
poz. 1271; 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), art. 19 ust. 2 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)
uchwala się, co następuje:

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Benedykt Kartuszyński – na terenie Samorządu
Mieszkańców Osiedla Nr 5”;
2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) Piotr Prondzinski – na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 9 i na terenie Samorządu Mieszkańców
Osiedla Nr 10”;
3) skreśla się pkt 9

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 3.

§ 1.
W uchwale Nr XIII/151/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
19 listopada 2007 r. w sprawie określenia wykazu inkasentów
opłaty od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 164, poz.
3298) w § 1 w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą
od 1 stycznia 2009 r.
Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej
Stanisław Kowalik
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UCHWAŁA Nr XXII/271/08
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 7 listopada 2008 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/311/05 z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia cen biletów Miejskiego Zakładu
Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz.
1271; 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) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996
r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668;
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr
199, poz. 1937) uchwala się, co następuje:
§ 1.

biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w
Chojnicach (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 79, poz. 1596; z 2006 r.
Nr 74, poz. 1526; z 2007 r. Nr 113, poz. 1894 oraz z 2008 r.
Nr 108, poz. 2621) otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega
podaniu do publicznej wia-domości poprzez jej umieszczenie
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego oraz na
stronach internetowych miasta.
Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej
Stanisław Kowalik

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/311/05 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia cen

Zaáącznik do Uchwaáy Nr XXII/271/08 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 7 listopada 2008r.
Ulgowy
I.

BILETY JEDNORAZOWE

Normalny

ulga
paĔstwowa
50%

ulga
samorządowa
44%

1.

W mieĞcie

2,20

1,10

1,25

2.

Poza miastem;
od 1 do 10 km
od 11 do 20 km

3,00
4,20

1,50
2,10

1,70
2,35

W mieĞcie i poza miastem:
od 1 do 5 km
od 6 do 10 km
od 11 do 20 km
powyĪej 20 km

2,90
3,55
4,65
5,20

1,45
1,80
2,35
2,60

1,65
2,00
2,60
2,95

Bilet caáodzienny na terenie miasta

5,50

2,75

3,10

3.

5.
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II.

BILETY MIESIĉCZNE

1.

2.

W mieĞcie:
normalny
ulgowy
Poza miastem:
1) od 1 do 10 km
normalny
ulgowy
2)

3.

od 11 do 20 km
normalny
ulgowy
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Na liniĊ
waĪny
caáy m-c

Na 2 linie
waĪny
caáy m-c

Sieciowy
waĪny
caáy m-c

-

ulga paĔstwowa
ulga samorządowa

66,00
33,00
38,00

77,00
39,00
44,00

99,00
50,00
57,00

-

ulga paĔstwowa
ulga samorządowa

99,00
50,00
56,00

-

-

-

-

-

ulga paĔstwowa
ulga samorządowa

139,00
70,00
78,00

-

-

96,00
48,00
55,00

-

131,00
66,00
75,00

117,00
59,00
66,00

-

160,00
80,00
90,00

154,00
78,00
86,00

-

210,00
105,00
117,00

172,00
86,00
98,00

-

234,00
117,00
133,00

W mieĞcie i poza miastem:
1) od 1 do 5 km
normalny
ulgowy
- ulga paĔstwowa
- ulga samorządowa
2) od 6 do 10 km
normalny
ulgowy
- ulga paĔstwowa
- ulga samorządowa
3) od 11 do 20 km
normalny
ulgowy
- ulga paĔstwowa
- ulga samorządowa
4) powyĪej 20 km
normalny
ulgowy
- ulga paĔstwowa
- ulga samorządowa

III. KARNETY 6-cio przejazdowe
__________________________________________________________________________
1) W mieĞcie:
normalny
12,10
ulgowy
- ulga paĔstwowa
6,60
- ulga samorządowa
7,50
2) W mieĞcie i poza miastem od 1 do 5 km:
normalny
16,00
ulgowy
- ulga paĔstwowa
8,70
- ulga samorządowa
9,90
3) W mieĞcie i poza miastem od 6 do 10 km:
normalny
19,60
ulgowy
- ulga paĔstwowa
10,80
- ulga samorządowa
12,00
4) W mieĞcie i poza miastem od 11 do 20 km:
normalny
25,60
ulgowy
- ulga paĔstwowa
14,10
- ulga samorządowa
15,60
5) W mieĞcie i poza miastem pow. 20 km:
normalny
28,60
ulgowy
- ulga paĔstwowa
15,60
- ulga samorządowa
17,70
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IV. OPŁATY DODATKOWE
1. Za przewóz bagażu ręcznego o wymiarach większych niż
60 x 40 x 20 cm, zwierząt oraz wózków dziecięcych (z
wyjątkiem wózków z dzieckiem do 2 lat) opłata jest równa
cenie biletu normalnego na danej linii.
2. Za przejazd bez ważnego biletu 110,00 zł plus równowartość należnej opłaty za przejazd.
3. Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego
uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 88,00
zł plus równowartość należnej opłaty za przejazd.
4. Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a
w szczególności za zabrane ze sobą do autobusu:
1) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez biletu

5.

6.

7.

8.

2) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych
– bez zachowania tych warunków,
44,00 zł plus równowartość należnej opłaty za przejazd.
Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zamiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny 330,00
zł.
Ustala się opłatę manipulacyjną uwzględniającą ponoszone
koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem
opłaty dodatkowej w wysokości 10% opłat wymienionych
w pkt 2 – 5.
Ustala się opłatę manipulacyjną za przyjęcie opłaty za
przejazd jednorazowy u prowadzącego pojazd w wysokości
0,40 zł.
Przystanki: Topole, Lipienice, I przystanek Lasek Miejski,
Chojnaty, przystanek PDM opłata jak w granicach miasta.

3482
UCHWAŁA Nr XXII/276/08
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby przeznaczonych
do wydania licencji na zarobkowy przewóz osób taksówką.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gmin-nym (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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; 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.
6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr
192, poz. 1381) uchwala się, co następuje:

r. licencji na zarobkowy przewóz osób taksówką na terenie
miasta Chojnice.
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą
od 1 stycznia 2009 r.
Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej
Stanisław Kowalik

§ 1.
Ustala się siedem nowych przeznaczonych do wydania w 2009

3483
Uchwała nr XXVII/233/08
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 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 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. - Dz.
U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009
r. (M.P. nr 59 poz. 531)
Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości w
stosunku rocznym:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m² powierzchni użytkowej:
a) wyposażonych w ogrzewanie ekologiczne i proekologiczne (kolektory słoneczne, pompy ciepła, gaz, olej opałowy,
energia elektryczna, drewno, biomasa, biopaliwa) 0,33 zł
b) pozostałych
0,45 zł
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m² powierzchni użytkowej
13,55 zł
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym za 1 m² powierzchni użytkowej
6,25 zł
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
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zdrowotnych za 1 m² powierzchni użytkowej
4,00 zł
5) od budynków letniskowych za 1 m² powierzchni użytkowej
6,64 zł
6) od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego za 1 m² powierzchni użytkowej
4,62 zł
7) od budowli
2 % ich wartości
8) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków za 1 m² powierzchni
0,56 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni
3,90 zł
c) rekreacyjno – wypoczynkowych
0,36 zł
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-

zacje pożytku publicznego za 1 m² powierzchni

0,18 zł

§ 2
Traci moc uchwała Nr XIV/118/07 Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2009 r.
Wiceprzewodniczący Rady
Ireneusz Bojanowski

3484
Uchwała nr XXVII/234/08
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala 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 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.) oraz komunikatu Prezesa GUS z
dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.
Rada Miejska
uchwala, co następuje:

gminy Czersk ustala się cenę skupu 1 kwintala żyta na kwotę
45,00 zł.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2009 r.

§ 1

Wiceprzewodniczący Rady
Ireneusz Bojanowski

Dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok na terenie
3485
Uchwała nr XXVII/235/08
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 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 z późn. zm.), art. 9 ust 11, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.
- Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2009 r. (M.P. nr 59 poz. 531) 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 poz. 692)
Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się wysokość stawek podatku od środków transpor-

towych w stosunku rocznym:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton - wg załącznika nr
1 do niniejszej uchwały,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - wg załącznika nr 2 do
niniejszej uchwały,
3) od ciągników siodłowego i balastowego przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton - wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,
4) od ciągników siodłowego i balastowego przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton - wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silniko-
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wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i
poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego - wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały,
7) od autobusu - wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek
od środków transportowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, na zasadach określonych w rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 79

poz. 533 z późn. zm.).
§ 3
Traci moc uchwała nr XIV/119/07 z dnia 29 października
2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009
r.
Wiceprzewodniczący Rady
Ireneusz Bojanowski

Zaáącznik nr 1 do uchwaáy Nr XXVII/235/08
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĉĩAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CAàKOWITEJ POWYĩEJ 3,5 T DO PONIĩEJ 12 T

Dopuszczalna masa caákowita
(w tonach)
powyĪej

do

1.
3,5
5,5
9

2.
5,5 wáącznie
do 9 wáącznie
poniĪej 12

Stawka podatku ( w záotych )
Wyprodukowane do 1990 roku
3.
702,00
859,00
872,00

wyprodukowane po 1990 roku
4.
673,00
797,00
847,00

Zaáącznik nr 2 do uchwaáy Nr XXVII/235/08
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĉZAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAàKOWITEJ
RÓWNEJ LUB WYĩSZEJ NIĩ 12 T

Liczba osi i dopuszczalna masa
caákowita (w tonach)

nie mniej niĪ

mniej niĪ

1.

2.

12
13
14
15

13
14
15
-

12
15
17
19

15
17
19
21

Stawka podatku ( w záotych )
oĞ jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równowaĪne
3.
Dwie osie
1.474,00
1.535,00
1.841,00
1.860,00
Trzy osie
1.486,00
1.854,00
1.867,00
1.871,00

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

4.
1.572,00
1.595,00
1.906,00
1.940,00
1.497,00
1.867,00
1.879,00
1.879,00
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-
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1.871,00
1.879,00
2.420,00
2.420,00
Cztery osie i wiĊcej
1.867,00
2.408,00
2.420,00
2.424,00
2.424,00

Poz. 3485
1.879,00
2.027,00
2.433,00
2.457,00
1.905,00
2.446,00
2.457,00
2.691,00
2.691,00

Zaáącznik nr 3 do uchwaáy Nr XXVII/235/08
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 listopada 2008 r.
STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODàOWYCH I BALASTOWYCH DO UĩYWANIA àĄCZNIE Z
NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAàKOWITEJ ZESPOàU POJAZDÓW OD 3,5 T I
PONIĩEJ 12 T

Dopuszczalna masa caákowita
(w tonach)
od

do

1.
3,5

2.
poniĪej 12

Stawka podatku ( w záotych )
wyprodukowane do 1990 roku
3.
859,00

wyprodukowane po 1990 roku
4.
835,00

Zaáącznik nr 4 do uchwaáy Nr XXVII/235/08
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 listopada 2008 r.
STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODàOWYCH I BALASTOWYCH DO UĩYWANIA àĄCZNIE Z
NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAàKOWITEJ ZESPOàU POJAZDÓW RÓWNEJ
LUB WYĩSZEJ NIĩ 12 T

Liczba osi i dopuszczalna masa
caákowita zespoáu pojazdów: ciągnik
siodáowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa(w tonach)

nie mniej niĪ

mniej niĪ

1.

2.

12
18
25
31

18
25
31
-

12
40
44

40
44
-

Stawka podatku ( w záotych )

oĞ jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równowaĪne
3.
Dwie osie
1.603,00
1.614,00
1.755,00
1.871,00
Trzy osie
1.989,00
2.016,00
2.027,00

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4
1.614,00
1.814,00
1.826,00
2.080,00
2.070,00
2.691,00
2.691,00
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Zaáącznik nr 5 do uchwaáy Nr XXVII/235/08
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 listopada 2008 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE àĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJĄ DOPUSZCZALNA MASĉ CALKOWITĄ OD 7 TON I PONIĩEJ 12 T

Dopuszczalna masa caákowita
zespoáu pojazdów :naczepa
/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
od

do

1.
7

2.
poniĪej 12

Stawka podatku ( w záotych )

wyprodukowane do 1990 roku
3.
492,00

wyprodukowane po 1990 roku
4.
466,00

Zaáącznik nr 6 do uchwaáy Nr XXVII/235/08
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 listopada 2008 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP , KTÓRE àĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ
DOPUSZCZALNĄ MASĉ CAàKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYĩSZĄ NIĩ 12 T
Liczba osi i dopuszczalna masa
caákowita zespoáu pojazdów:
naczepa /przyczepa + pojazd
silnikowy(w tonach)

nie mniej niĪ

mniej niĪ

1.

2.

12
18
25

18
25
-

12
23
28
33
38

23
28
33
38
-

12
38

38
-

Stawka podatku ( w záotych )

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

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

3.
Jedna oĞ
479,00
483,00
492,00
Dwie osie
487,00
492,00
718,00
994,00
1.345,00
Trzy osie
812,00
1.102,00

4.
492,00
492,00
656,00
490,00
515,00
994,00
1.511,00
1.989,00
1.102,00
1.498,00

Zaáącznik nr 7 do uchwaáy Nr XXVII/235/08
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 listopada 2008 r.
STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW
Liczba miejsc
mniej niĪ
równej lub
wyĪszej
1.
2.
30
30

Stawka podatku (w záotych)
wyprodukowane do 1990 roku
wyprodukowane po 1990 roku
3.
1.638,00
1.867,00

4.
1.627,00
1.843,00
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3486
Uchwała nr XXVII/236/08
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 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. 19 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. - Dz.
U. z 2006 r. nr 121 poz. 844 z późn. zm.)
Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się opłatę dzienną od sprzedaży detalicznej na targowisku miejskim przy ul. Generała Hallera w Czersku oraz
we wszystkich innych miejscach na terenie gminy Czersk, w
których prowadzony jest handel obnośny i obwoźny, z zastrzeżeniem § 2, w niżej podanych wysokościach:
a) ze stoiska o długości:
- do 2 m
08,30 zł
- powyżej 2 m do 4 m
16,00 zł
- powyżej 4 m do 5 m
20,30 zł
- powyżej 5 m do 6 m
25,20 zł
- powyżej 6 m do 7 m
31,00 zł
- powyżej 7 m do 8 m
36,70 zł
b) z samochodu dostawczego o ład. do 2 ton
32,10 zł
c) z autobusu i samochodu dostawczego o ład. powyżej 2
ton
54,50 zł
d) z ręki
04,60 zł
e) z przyczepy o masie całkowitej do 750 kg
19,00 zł
f) z przyczepy o masie całkowitej powyżej 750 kg 32,10 zł
§ 2
Ustala się opłaty targowe na targowisku miejskim przy ul.
21 Lutego w Czersku w niżej podanych wysokościach:
1. Opłata dzienna od zwierząt:
a) konie 1 szt.
79,40 zł
b) bydło 1 szt.
15,50 zł
c) trzoda chlewna 1 szt.
06,90 zł
d) inwentarz drobny 1 szt.
01,80 zł
e) prosięta 1 szt.
02,90 zł
f) cielęta 1 szt.
06,90 zł
2. Opłata dzienna od sprzedaży detalicznej:
a) z samochodu o ładowności do 2 ton
25,20 zł
b) z samochodu dostawczego o ład. powyżej 2

ton
c) z przyczepki samochodu osobowego
d) z przyczepy ciągnikowej

48,10 zł
14,90 zł
22,90 zł

§ 3
Ustala się opłatę dzienną od sprzedaży detalicznej we
wszystkich miejscach na terenie gminy Czersk poza terenem
miasta Czersk, w których prowadzony jest handel obnośny i
obwoźny, w niżej podanych wysokościach:
a) ze stoiska o długości:
- do 2 m
06,70 zł
- powyżej 2 m do 4 m
12,80 zł
- powyżej 4 m do 5 m
16,50 zł
- powyżej 5 m do 6 m
20,10 zł
- powyżej 6 m do 7 m
24,70 zł
- powyżej 7 m do 8 m
29,20 zł
b) z samochodu dostawczego o ład. do 2 ton
25,60 zł
c) z autobusu i samochodu dostawczego o ład. powyżej 2
ton
43,60 zł
d) z ręki
03,60 zł
e) z przyczepy o masie całkowitej do 750 kg
15,10 zł
f) z przyczepy o masie całkowitej powyżej 750 kg 25,60 zł
§ 4
Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci wskazani odrębną uchwałą Rady Miejskiej.
§ 5
Traci moc uchwała nr XIV/121/07 Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty
targowej.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2009 r.
Wiceprzewodniczący Rady
Ireneusz Bojanowski

3487
UCHWAŁA Nr XXX/835/08
Rady Miasta Gdańska
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr
62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz.
1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, zm. z 2003 r.: Dz. U. Nr 80,

poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.:, Dz. U. Nr
102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r.: Dz.
U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, zm. 2006 r.:
Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337 zm. z 2007
r.: Dz. U Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr
173, poz. 1218), oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
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1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. Dz. U.
Nr 121 poz. 844, zm. z 2006 r.: Dz. U. nr 220, poz. 1601, Dz.
U. Nr 225, poz. 1635, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. Nr
249, poz. 1828, Dz. U. nr 251, poz. 1847, zm. z 2008 r.: Dz.
U. Nr 93, poz. 585, Dz. U. Nr 116, poz. 730) uchwala się, co
następuje:

§ 3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

§ 1
W uchwale Nr IV/19/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 4
grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wprowadza się
następujące zmiany:
1. w § 1 po literze c) dodaje się literę d) w brzmieniu: „d)
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości nr 2
(załącznik nr 4)”
2. załącznik nr1, załącznik nr 2 i załącznik nr 3 zastępuje się
nowymi załącznikami nr 1, 2 i 3 stanowiącymi załączniki
do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdańska.

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.

Zaáącznik numer 1 do uchwaáy XXX/835/08
RADY MIASTA GDAēSKA
z dnia 27 listopada. 2008r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOĝCI
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bĊdących wáaĞcicielami nieruchomoĞci lub obiektów budowlanych, posiadaczami
samoistnymi nieruchomoĞci lub obiektów budowlanych, uĪytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomoĞci lub ich
czĊĞci albo obiektów budowlanych lub ich czĊĞci, stanowiących wáasnoĞü Skarbu PaĔstwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opáatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze
zm.).
Termin skáadania: 14 dni od daty zaistnienia okolicznoĞci mających wpáyw na powstanie (wygaĞniĊcie) obowiązku podatkowego lub
wysokoĞü opodatkowania.
Miejsce skáadania: Organ podatkowy gminy wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce poáoĪenia podmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKàADANIA INFORMACJI
URZĄD MIEJSKI W GDAēSKU
WYDZIAà FINANSOWY
80-803 GDAēSK
UL. NOWE OGRODY 8/12

Sala Obsáugi Klienta stanowisko nr 14 do 17
B. RODZAJ INFORMACJI (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat)
1. ZáoĪenie informacji

2. Korekta informacji

Stan obowiązywania na dzieĔ (nabycia, sprzedaĪy, posiadania, zmiany informacji) - ………………………………….
(dd-mm- rrrr)
JeĪeli nieruchomoĞü nabyta aktem notarialnym proszĊ podaü Repertorium A numer - ………………………………….

Podatnik ma obowiązek záoĪenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy
Ordynacja podatkowa.
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Uzasadnienie korekty:

C. STATUS SKàADAJĄCEGO INFORMACJĉ (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat)
1.wáaĞciciel

2.wspóáwáaĞciciel

6. wspóáuĪytkownik wieczysty

3.posiadacz samoistny

4. wspóáposiadacz samoistny

7. posiadacz zaleĪny (np: dzierĪawca, najemca)

5. uĪytkownik wieczysty

8. wspóáposiadacz zaleĪny

D. DANE O NIERUCHOMOĝCI
MiejscowoĞü

Kod pocztowy

Dzielnica

Ulica

Nr domu

KW

Nr lokalu

Nr dziaáki

E. DANE PEàNOMOCNIKA (naleĪy przedáoĪyü aktualne peánomocnictwo)
Nazwisko

ImiĊ

Ulica
MiejscowoĞü

Nr domu
Kod pocztowy

PESEL

Poczta

Nr lokalu

Tel./fax/e-mail

NIP

REGON

F. DANE PODATNIKA /PODATNIKÓW
F.1.
Nazwisko
PESEL

Pierwsze imiĊ
NIP

Drugie imiĊ
REGON

Ulica
MiejscowoĞü

Nr domu
Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Tel./fax/e-mail

F.2.
Nazwisko
PESEL

Pierwsze imiĊ
NIP

REGON

Ulica
MiejscowoĞü

Drugie imiĊ

Nr domu
Kod pocztowy

Poczta

Tel./fax/e-mail

F.3.
Nazwisko

Pierwsze imiĊ

Drugie imiĊ

Nr lokalu
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NIP

REGON

Ulica

Nr domu

MiejscowoĞü

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Tel./fax/e-mail

F.4.
Nazwisko
PESEL

Pierwsze imiĊ
NIP

Drugie imiĊ
REGON

Ulica

Nr domu

MiejscowoĞü

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Tel./fax/e-mail

G. ADRES DO KORESPONDENCJI
Nazwisko

ImiĊ

Gmina

Ulica

MiejscowoĞü

Kod pocztowy

Kraj

Województwo
Nr domu

Poczta

Nr lokalu

Telefon

H. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW I PODSTAW DO OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
H.1. POWIERZNIA UĩYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĉĝCI W m2
Do powierzchni uĪytkowej budynku lub jego czĊĞci naleĪy zaliczyü powierzchniĊ mierzoną po wewnĊtrznej dáugoĞci
Ğcian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dĨwigowych.Za
kondygnacjĊ uwaĪa siĊ równieĪ garaĪe podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uĪytkowe.
W przypadku
kondygnacji o wysokoĞci od 1,40 do 2,20m zaliczyü 50% powierzchni, natomiast jeĪeli wysokoĞü jest mniejsza niĪ 1,40
m powierzchniĊ tĊ pomija siĊ.
1.mieszkalnych (w tym: garaĪe podziemne, piwnice,
sutereny, poddasza uĪytkowe)
2.mieszkalnych zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci
gospodarczej
3. zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej
w
zakresie Ğwiadczenia usáug zdrowotnych
4.zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej

w budynkach mieszkalnych:

w pozostaáych budynkach:

5.zajĊtych na prowadzenie oĞrodków wczasowych
sezonowo przez okres trwający mniej niĪ 6 m-cy
6.garaĪy (wolno stojące)
7.pozostaáych , w tym zajĊtych na prowadzenie odpáatnej
statutowej dziaáalnoĞci poĪytku publicznego przez organizacje
poĪytku publicznego

8.zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej
w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiaáem siewnym
H.2. BUDOWLE LUB ICH CZĉĝCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAàALNOĝCI GOSPODARCZEJ
1.budowle
( podaü wartoĞü w záotych )
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H.3. POWIERZNIA GRUNTÓW W m2

1.związanych z prowadzeniem dziaáalnoĞci
gospodarczej
bez wzglĊdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
2.pod jeziorami , zajĊtych na zbiorniki wodne i
retencyjne lub elektrowni wodnych
3.pozostaáych , w tym zajĊtych na prowadzenie odpáatnej
statutowej dziaáalnoĞci poĪytku publicznego przez organizacje
poĪytku
publicznego

I. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEē W PODATKU OD NIERUCHOMOĝCI
Tytuá prawny zwolnienia
1.Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle kolejowe stanowiące caáoĞü
techniczno-uĪytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, sáuĪące do
ruchu pojazdów kolejowych, organizacji i sterowania tym ruchem,
umoĪliwiające dokonywanie przewozów osób lub rzeczy –
wykorzystywane wyáącznie na potrzeby publicznego transportu
kolejowego, a takĪe zajĊte pod nie grunty
2.Art. 7 ust. 1 pkt 2 – budowle infrastruktury portowej, budowle
infrastruktury zapewniającej dostĊp do portów i przystani morskich
oraz zajĊte pod nie grunty
3.Art. 7 ust. 1 pkt 3 – budynki, budowle i zajĊte pod nie grunty na
obszarze czĊĞci lotniczych lotnisk uĪytku publicznego
4.Art. 7 ust. 1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich czĊĞci: sáuĪące
wyáącznie dziaáalnoĞci leĞnej i rybackiej, poáoĪone na gruntach
gospodarstw rolnych, sáuĪące wyáącznie dziaáalnoĞci rolniczej, zajĊte
na prowadzenie dziaáów specjalnych produkcji rolnej
5.Art. 7 ust. 1 pkt 5 – nieruchomoĞci lub ich czĊĞci zajĊte na potrzeby
prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej dziaáalnoĞci wĞród
dzieci i máodzieĪy w zakresie oĞwiaty, wychowania, nauki i techniki,
kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do
prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej, oraz grunty zajĊte trwale na
obozowiska
i bazy wypoczynkowe dzieci i máodzieĪy
6.Art. 7 ust. 1 pkt 6 – grunty i budynki wpisane indywidualnie do
rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem czĊĞci
zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej
7.Art. 7 ust. 1 pkt 7 – grunty i budynki we wáadaniu muzeów
rejestrowanych
8.Art. 7 ust. 1 pkt 8 – grunty poáoĪone na obszarach objĊtych ochroną
Ğcisáą, czynną lub krajobrazową, a takĪe budynki i budowle trwale
związane z gruntem, sáuĪące bezpoĞrednio osiąganiu celów z zakresu
ochrony przyrody – w parkach narodowych oraz rezerwatach
przyrody

Budynki
pow. w m2

Budowle
wartoĞü w PLN

Grunty
pow. w m2
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10.Art. 7 ust. 1 pkt 10 – grunty stanowiące nieuĪytki, uĪytki
ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajĊtych
na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej
11.Art. 7 ust. 1 pkt 12 – budynki poáoĪone na terenie pracowniczych
ogrodów dziaákowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych
w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych,
z wyjątkiem zajĊtych na dziaáalnoĞü gospodarczą
12.Art. 7 ust. 1 pkt 14 – nieruchomoĞci lub ich czĊĞci zajĊte na
prowadzenie nieodpáatnej statutowej dziaáalnoĞci poĪytku publicznego
przez organizacje poĪytku publicznego
13. Art. 7 ust. 2 pkt 2 – szkoáy, placówki, zakáady ksztaácenia
i placówki doskonalenia nauczycieli – publiczne i niepubliczne oraz
organy prowadzące te szkoáy, placówki i zakáady, z tytuáu zarządu,
uĪytkowania lub uĪytkowania wieczystego nieruchomoĞci szkolnych;
zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajĊtych na
dziaáalnoĞci gospodarczą inną niĪ dziaáalnoĞü oĞwiatowa
14.Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzący zakáady pracy chronionej lub
zakáady aktywnoĞci zawodowej – w zakresie przedmiotów
opodatkowania zgáoszonych wojewodzie, jeĪeli zgáoszenie zostaáo
potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakáadu pracy
chronionej lub aktywnoĞci zawodowej albo zaĞwiadczeniem – zajĊtych
na prowadzenie tego zakáadu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania
znajdujących siĊ w posiadaniu zaleĪnym podmiotów nie bĊdących
prowadzącymi zakáady pracy chronionej lub zakáady aktywnoĞci
zawodowej
15.Art. 9 ustawy z dnia 30 paĨdziernika 2002r. – o zmianie ustawy
o podatkach i opáatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 200 poz. 1682) - -prowadzący zakáady pracy chronionej lub
zakáady aktywnoĞci zawodowej, którzy uzyskali status prowadzących te
zakáady przed wejĞciem w Īycie niniejszej ustawy
16.Art. 10 ustawy z dnia 30 paĨdziernika 2002r. – o zmianie ustawy
o podatkach i opáatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 200 poz. 1682) w latach 2003 – 2005 zwalnia siĊ od podatku
od
nieruchomoĞci
poáoĪone
pod
napowietrznymi
liniami
energetycznymi grunty, którymi zarządza PaĔstwowe Gospodarstwo
LeĞne Lasy PaĔstwowe
J. OĝWIADCZENIE I PODPIS SKàADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
OĞwiadczam, iĪ informacja sporządzona jest zgodnie z moją wiedzą. OdpowiedzialnoĞü karno – skarbowa za skáadanie
faászywych zeznaĔ jest mi znana – art.233 k.k. (Dz.U. Nr 88 z 1997r. poz.553 ze zm.)
ImiĊ

Nazwisko

Data záoĪenia

Podpis

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Data wpáywu do organu podatkowego

Uwagi

Identyfikator i podpis przyjmującej formularz

OBJAĝNIENIE:
1)
O wszelkich zmianach ( powierzchnia, sposób uĪytkowania, zmiana wáaĞciciela, adres zamieszkania ) podatnik
zobowiązany jest zawiadomiü tutejszy Organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.
2)
W przypadku wystąpienia wiĊkszej liczby podatników naleĪy sporządziü ich wykaz z podaniem omawianych danych
i doáączyü do formularza.
3
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/835/08
Rady Miasta Gdańska
z dnia 27 listopada 2008 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Rok
Podstawa prawna:

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

Składający:

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:

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

Miejsce składania:

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

Urząd Miejski w Gdańsku, ul.Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

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

1. deklaracja roczna od miesiąca …………………........………

 2. korekta deklaracji rocznej od miesiąca …………..……………

Przyczyna złożenia korekty ............................................................................................................................................................................

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

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

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

1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

7. Nazwa pełna * / Nazwisko **

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

9. Identyfikator REGON

10. Numer PESEL **

Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

12. Imię ojca

13. Imię matki

D.2. ORGAN REJESTROWY *
14. Nazwa organu rejestrowego

15. Dane osoby reprezentującej firmę

16. Nazwa, numer rejestru i data rejestracji

17. Klasa PKD lub EKD

1/5
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D.3. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
18. Kraj

19. Województwo

21. Gmina

20. Powiat

22. Ulica

23. Nr domu

25. Miejscowość

26. Kod pocztowy

24. Nr lokalu

27. Poczta

E.DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY NIERUCHOMOŚCI NALEŻY WYPEŁNIĆ ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI
Położenie nieruchomości (adres)

28.

Forma władania

29. WŁASNOŚĆ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE, WSPÓŁUŻYTKOWANIE,
POSIADANIE SAMOISTNE, WSPÓŁPOSIADANIE SAMOISTNE, POSIADANIE ZALEŻNE,
WSPÓŁPOSIADANIE ZALEŻNE * właściwe podkreślić

Nr księgi wieczystej

30.

Identyfikatory działek, budynków, lokali,
budowli

31. Działka

32. Budynek

33. Lokal

34. Budowla

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

Stawka podatku

Kwota podatku
zł,

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

35.

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

38.

gr

36..

37.

39.

40.

42.

43.

zł,

gr

zł,

gr

m2

ha

3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie
41.
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego ogółem

m2

F.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
Stawka podatku

Podstawa opodatkowania w
m2
1. Budynki mieszkalne

- ogółem

44.

Kwota podatku
zł,

gr

45.

46.

50.

51.

55.

56.

m2

w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

m2
48.

- powyżej 2,20 m

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

47.

m2
49.
m2
52.
m2
53.

- powyżej 2,20 m

m2
54.

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

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

57.
m2
58.

- powyżej 2,20 m

1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku

2/5

m2

m2

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 137

Poz. 3487

— 10823 —

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

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

w tym
kondygnacji
o wysokości:

59.

k

d

w tym
kondygnacji
o wysokości:

61.

65.

66.

70.

71.

75.

76.

62.

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

m2
63.

- powyżej 2,20 m

m2

5. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie
ośrodków wczasowych sezonowo mniej niż 6
m-cy - ogółem
t

60.
m2

ji

k ś i

64.
m2
67.

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

m2
68.
m2

- powyżej 2,20 m
6.Garaże niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej - ogółem

69.
m2
72.

w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

m2
73.
m2

- powyżej 2,20 m
7. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - ogółem

74.
m2
77.

w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

m2
78.

- powyżej 2,20 m.

m2

F.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Podstawa opodatkowania w zł
z dokładnością do 1 zł

Kwota podatku

Stawka podatku

zł,
1. Budowle

79.

80.

gr

81.

%

zł

F.4. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
82.

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

zł

Suma kwot z części F.1, F.2 i F.3.
2. Kwota miesięcznych rat (art. 6, ust. 9, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). Kwotę miesięcznych rat należy
zaokrąglić do pełnych złotych (zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa), z wyjątkiem ostatniej raty, która jest
wyrównawczą.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

G.1. ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
Podstawa opodatkowania
Tytuł prawny zwolnienia

Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu
przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:
a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym
przewoźnikom, lub
b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika
kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym
przewoźnikom, lub
c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm

Grunty
(powierzchnia w
m2 z
dokładnością
do 1m2)
83.

86.

Budynki lub ich
części
(powierzchnia
2
użytkowa w m )

Budowle
(wartość w zł)

Kwota zwolnienia

84.

85.

87.

88.

Art. 7 ust. 1 pkt 1a – grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub
ich odcinków – do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego
– nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie,
wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w
przepisach o transporcie kolejowym – z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż
działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym.
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Art. 7 ust. 1 pkt 2 – budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej
dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

Art. 7 ust. 1 pkt 2a - grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego
portem lub przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani
morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach
portów i przystani morskich – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie – nie dłużej niż przez okres 5 lat, z
wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub
przystanią morską
Art. 7 ust. 1 pkt 3 – budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych
lotnisk użytku publicznego
Art. 7 ust. 1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części:
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej

Art. 7 ust. 1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez
stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty,
wychowania,
nauki
i
techniki,
kultury
fizycznej
i
sportu,
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty
zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży
Art. 7 ust. 1 pkt 6 – grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod
warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z
wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

104.

105.

106.

107.

108.

109.

Art. 7 ust. 1 pkt 7 – grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych
Art. 7 ust. 1 pkt 8 – grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub
krajobrazową,
a
także
budynki
i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu
ochrony przyrody – w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody
Art. 7 ust. 1 pkt 8a – będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o
ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne
zbiorniki wodne

110.

111

112.

113.

114.

Art. 7 ust. 1 pkt 9 – budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone
w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez
inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe
Art. 7 ust. 1 pkt 10 – grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i
zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

116.

117.

118.

Art. 7 ust. 1 pkt 11 – grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych
spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi
do samodzielnej egzystencji

119.

120.

121

122

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

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

Art. 7 ust. 2 pkt 3 – placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie nie dotyczy 142.
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

143.

144.

Art. 7 ust. 1 pkt 13 – budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną
do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie
sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków
grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. o
grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88,
poz 983 z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim
Art. 7 ust. 1 pkt 14 – nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Art. 7 ust. 2 pkt 1 – uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych
na działalność gospodarczą
Art. 7 ust. 2 pkt 2 – szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia
nauczycieli – publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i
zakłady, z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości
szkolnych; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą inną niż działalność oświatowa
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Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności 145.
zawodowej – w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli
zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy
chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na
prowadzenie
tego
zakładu,
z
wyjątkiem
przedmiotów
opodatkowania
znajdujących
się
w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej
lub zakłady aktywności zawodowej
147.
Art. 7 ust. 2 pkt 5 – jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów
opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą
Art. 7 ust. 2 pkt 5a – przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o niektórych
formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006, Nr
107, poz. 723) w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele
prowadzonych badań i prac rozwojowych,
Art. 7 ust. 2 pkt 6 – Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów
opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą
Art.
1b
ust.
1
ustawy
–
zwolnienia
i związkom wyznaniowym na podstawie odrębnych ustaw

przyznane

Kościołom

Art. 1b ust. 3 ustawy – zwolnienia gruntów i budynków
na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn, zm.)

146.

148.

149.

150.

151

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

RAZEM ZWOLNIENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
G.2. ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁ RADY MIASTA GDAŃSKA

Tytuł prawny zwolnienia

162.

Podstawa opodatkowania
Grunty
Budynki lub ich
(powierzchnia w m2
części
Budowle
z dokładnością do
(powierzchnia
(wartość w zł)
2
2
1m )
użytkowa w m )
163.
164.
165.

Kwota zwolnienia
166.

167.

G.3. RAZEM ZWOLNIENIA (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
Suma poz. 161 i 166

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

168. Liczba załączników ……………………..

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.
169. Imię I nazwisko osoby wypełniającej deklarację

170.T elefon kontaktowy

172. Imię I nazwisko osoby reprezentującej podatnika

173. Podpis (pieczęć) osoby reprezentującej podatnika

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

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
174. Uwagi organu podatkowego

175. Data (dzień - miesiąc - rok)

176. Podpis przyjmującego formularz

***) Pouczenie
W przypadku nie wpłacenia 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 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.).
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Zaáącznik nr 3 do uchwaáy nr XXX/835/08
RADY MIASTA GDAēSKA
z dnia 27 listopada 2008 r.

ZAàĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOĝCI NR 1
DANE SKàADAJĄCEGO DEKLARACJĉ NA ROK................
Nazwa i adres siedziby/ nazwisko imiĊ i adres zamieszkania
Nr NIP, REGON lub PESEL

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
Lp

Adres
nieruchomoĞci

Nr
Nr
obrĊbu dziaáki

Nr KW i Nr ewidenc. Powierzchnia2 Powierzchnia
budynków
nazwa (np.budowli) gruntów w m
wm2
sądu
Forma
wáadania

Nazwa i
wartoĞü
budowli w
PLN

Tytuá
zwolnienia

OGÓàEM POWIERZCHNIA(WARTOĝû BUDOWLI)
PODPIS (PIECZĉû) OSOBY WYPEàNIAJĄCEJ DEKLARACJĉ I OSOBY UPOWAĩNIONEJ DO
REPREZENTOWANIA PODATNIKA
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Zaáącznik nr 4 do uchwaáy nr
XXX/835/08
RADY MIASTA GDAēSKA
z dnia 27 listopada 2008 r.
ZAàĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOĝCI NR 2
DANE O WSPÓàWàAĝCICIELACH, WSPÓàUĩYTKOWNIKACH WIECZYSTYCH
I WSPÓàPOSIADACZACH NIERUCHOMOĝCI

Lp.

NAZWA PEàNA/
NAZWISKO, PIERWSZE IMIĉ,
DRUGIE IMIĉ

ADRES SIEDZIBY/
ZAMIESZKANIA

NUMER NIP,
REGON/ PESEL

1.
........................................................
........................................................
........................................................
2.
........................................................
........................................................
........................................................
3.
........................................................
........................................................
........................................................
4.
........................................................
........................................................
........................................................
5.
........................................................
........................................................
........................................................
6.
........................................................
........................................................
........................................................
7.
........................................................
........................................................
........................................................
8.
........................................................
........................................................
........................................................
9.
........................................................
........................................................
........................................................
10.
........................................................
........................................................
........................................................
PODPIS (PIECZĉû) OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
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3488
UCHWAŁA Nr XXIV/575/08
Rady Miasta Gdyni
z 22 października 2008 r.
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni
za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub
Gminę Gdynia.
Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz.
1229 z 2002 r., z późn.zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala, co
następuje:

w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
§ 2
Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu Gminy.

§ 1

§ 3

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni za udział
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gdynia w
kwocie odpowiadającej 1/175 przeciętnego wynagrodzenia,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor
Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 29, poz. 353, z późn. zm.)
przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miasta
Gdyni
Stanisław Szwabski

3489
UCHWAŁA Nr 192/2008
Rady Gminy w Główczycach
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny 1q żyta stanowiącej podstawę do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy na 2009
rok.
Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990
r.o samorządzie gminnym /tj.Dz. U.z 2001 r.,Nr 142,poz. 1591
z póź.zmianami/oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym/tj.Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z póź.zmianami/

rolnego w 2009 r. do kwoty 47,50 zł.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.
§ 3

Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1
Obniża się cenę skupu 1q żyta ogłoszoną w komunikacie
Prezesa GUS z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2008 r./M.P. Nr 81 poz. 717/do celów naliczania podatku

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r. po
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Główczycach.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Puchalski

3490
UCHWAŁA Nr 193/2008
Rady Gminy w Główczycach
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia na obszarze gminy 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/tj.Dz. U.z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póź. zmianami/i art. 5 ust. 1,2,3,4 oraz art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych/tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z póż.zmianami/oraz
obwieszczenie MF.z dnia 29.07.2008 r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach

lokalnych/M.P.Nr 59,poz. 531/
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się następujące wysokości stawek rocznych podatku
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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
0,66 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych-od 1 ha powierzchni 3,90 zł
c) pozostałych-od 1 m2 powierzchni
0,14 zł
2. od budynków i ich części:
a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzebymieszkalne-od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,61 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej-od 1 m2
powierzchni użytkowej
16,50 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 świadczeń usług medycznych-od 1 m2
powierzchni użytkowej
4,01 zł
e) pozostałych- od 1 m2 powierzchni użytkowej
3,90 zł
f) od budynków gospodarczych użytkowanych przez
osoby otrzymujące emeryturę lub rentę z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego- od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,13 zł
g) od budynków zajętych przez jednostki organizacyjne gminy w tym mieszkalne, związane z prowadze-

niem działalności gospodarczej i pozostałe/- od 1 m2
powierzchni użytkowej,
0,01 zł
h) od budynków zajętych na prowadzenie działalności
w zakresie agroturyzmu
— od 1 m2 powierzchni użytkowej,
1,30 zł
3. od budowli – ich wartości
2%
a) od budowli będących w posiadaniu lub trwałym zarządzie gminnym- ich wartości
0,01%
b) od budowli infrastruktury ciepłowniczej – ich wartości
1%
§ 2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. budynki i grunty przeznaczone na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i cele kulturalne.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r. po
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Główczycach.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Puchalski

3491
UCHWAŁA Nr 194/2008
Rady Gminy w Główczycach
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym/tj.Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póź.zmianami/w związku z art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych/tj.Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z póź.zmianami/oraz obwieszczenie
Ministra Finansów z dnia 29.07.2008 r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych/M.P.Nr 59,poz. 531/
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się podatek od środków transportowych na terenie
gminy na 2009 rok według załącznika Nr 1.
§ 2
Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy
bezpośrednio wykorzystywane do realizacji zadań własnych
z zakresu administracji samorządowej.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r. po
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu

Gminy w Główczycach.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Puchalski
Załącznik nr 1
do Uchwały
Nr 194/2008 Rady Gminy z dnia 26 listopada
2008 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
NA 2009 ROK
Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,50 tony do 5,50 tony włącznie 600,00 zł
b) powyżej 5,50 tony do 9 ton włącznie
710,00 zł
c) powyżej 9,0 ton i poniżej 12,0 ton
830,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
a) z dwiema osiami jezdnymi
2510,00 zł
b) z trzema osiami jezdnymi
2510,00 zł
c) z czterema i więcej osiami jezdnymi
2320,00 zł
3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,50 tony i
poniżej 12 ton
1540,00 zł
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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:
a) do 36 ton włącznie bez względu na liczbę osi jezdnych
2000,00 zł
b) powyżej 36 ton:
- z dwiema osiami jezdnymi
2105,00 zł
- z trzema osiami jezdnymi
2590,00 zł
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12,0 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
480,00 zł

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, równą lub
wyższą niż 12,0 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
a) do 36,0 ton włącznie:
— z jedną osią jezdną
1415,00 zł
— z dwiema i trzema osiami jezdnymi
1415,00 zł
b) powyżej 36,0 ton:
— z jedną osią jezdną
1265,00 zł
— z dwiema osiami jezdnymi
1740,00 zł
— z trzema osiami jezdnymi
1740,00 zł
7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszy niż 30 miejsc
950,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1900,00 zł

3492
UCHWAŁA Nr 195/2008
Rady Gminy w Główczycach
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawki opłaty targowej na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym/tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póź. zmianami/art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z póź. zmianami/oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 29.07.2008 r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
/M.P.Nr 59,poz. 531/
Rada Gminy
uchwala, co następuje:

sprzedaży na targowisku.
§ 4
Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za
okresy miesięczne, w terminie do 15 każdego miesiąca za
miesiąc poprzedni w kasie Urzędu Gminy.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.
§ 6

§ 1
Ustala się stawkę opłaty targowej w wysokości 32,00 zł
dziennie.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r. po
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Główczycach.

Opłatę targową pobiera się:
od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących
sprzedaży na targowiskach.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Puchalski

§ 3
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania
3493
UCHWAŁA Nr XXVII/239/08
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z
późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy
służące do ochrony przeciwpożarowej oraz pojazdy służące
do utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy

Gniew.
§ 2
Zwolnienie, o którym mowa w § 1 obowiązuje na lata 2009
i 2010.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Gniew.
§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
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jęty oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej.

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, w sposób zwyczajowo przy-

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gniewie
Janusz Karzyński

3494
UCHWAŁA Nr XXVII/240/08
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. 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. (Monitor Polski z 2008 r.
Nr 59, poz. 531) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13
października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2009 r. (Monitor Polski z
2008 r. Nr 78, poz. 692) uchwala się, co następuje:
§ 1
Określa się stawki podatku od środków transportowych
obowiązujące na terenie Gminy Gniew:
1) Dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie
458 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
662 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
764 zł
2) Dla samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o
dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton:
— o liczbie osi - dwie
918 zł
— o liczbie osi - trzy i więcej
816 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26
ton:
— o liczbie osi - dwie i trzy
1224 zł
— o liczbie osi - cztery i więcej
1122 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
— o liczbie osi dwie i trzy
1034 zł
— o liczbie osi - cztery i więcej
1688 zł
3) Dla samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton:
— o liczbie osi - dwie
1278 zł
— o liczbie osi - trzy i więcej
918 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26
ton:
— o liczbie osi - dwie i trzy
1608 zł
— o liczbie osi - cztery i więcej
1224 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
— bez względu na liczbę osi
2204 zł
4) Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie
662 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
766 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
968 zł

5) Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton:
— bez względu na liczbę osi
1122 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 36
ton:
— bez względu na liczbę osi
1270 zł
c) równej lub wyższej niż 36 ton:
— o liczbie osi – dwie
1442 zł
— o liczbie osi - trzy i więcej
1808 zł
6) Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton:
— bez względu na liczbę osi
1548 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 36
ton:
— bez względu na liczbę osi
1740 zł
c) równej lub wyższej niż 36 ton:
— bez względu na liczbę osi
2289 zł
7) Dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
— od 7 ton i poniżej 12 ton
560 zł
8) Dla przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton:
— bez względu na liczbę osi
816 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 36
ton:
— bez względu na liczbę osi
1020 zł
c) równej lub wyższej niż 36 ton:
— bez względu na liczbę osi
1122 zł
9) Dla przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton:
— bez względu na liczbę osi
868 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 36
ton:
— bez względu na liczbę osi
1160 zł
c) równej lub wyższej niż 36 ton:
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— bez względu na liczbę osi
1527 zł
10) Dla autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
— mniejszej niż 30 miejsc
764 zł
— równej lub większej niż 30 miejsc
1274 zł
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Gniew.
§ 3

3049).
§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Traci moc uchwała Nr XIII/107/07 Rady Miejskiej Gniew z
dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości
stawek w podatku od środków transportowych (Dziennik
Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2007 r. Nr 160 poz.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gniewie
Janusz Karzyński

3495
UCHWAŁA Nr XXVII/243/08
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz z art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z
późn. zm.) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwalnia się na terenie Gminy Gniew od podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego budynki lub ich części oraz
grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem oddanych w posiadanie w celu prowadzenia działalności
gospodarczej.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Gniew.
§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gniewie
Janusz Karzyński

§ 2
Zwolnienie, o którym mowa w § 1 obowiązuje na lata 2009
i 2010
3496
UCHWAŁA Nr XXVII/244/08
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.
t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (Monitor
Polski z 2008 r. Nr 81, poz. 717) uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się, że średnia cena skupu żyta przyjmowana jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy
Gniew wynosi 42,00 zł za 1q.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

Gminy Gniew.
§ 3
Traci moc uchwała Nr XIII/106/07 Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia średniej
ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2007 r. Nr 159 poz. 3025).
§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gniewie
Janusz Karzyński
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UCHWAŁA Nr XXVII/245/08
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 20 ust. 2 i 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 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. (Monitor Polski
z 2008 r. Nr 59, poz. 531) uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości
obowiązujące na terenie gminy Gniew:
1) Dla budynków:
a) 0,59 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych lub ich części,
b) 17,34 zł od 1m2 powierzchni użytkowej budynków
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
c) 8,98 zł od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym,
d) 3,85 zł od 1 m2 powierzchni budynków zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych.
e) od pozostałych budynków lub ich części:
— 6,44 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej za garaże,
od osób fizycznych,
— 4,45 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej za budynki
gospodarcze,
— 6,44 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej budynków
letniskowych,
— 4,43 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku p u b l i c z n e g o
przez organizacje pożytku publicznego.
2) Od budowli:
a) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3 –7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844

z późn. zm.)
b) 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3 –7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z
późn. zm.) oraz związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie poboru, uzdatniania i dostawy
wody wraz z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
na potrzeby ludności
3) Od gruntów:
a) 0,69 zł od 1m2 powierzchni, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków,
b) 0,36 zł od 1m2 powierzchni letniskowych,
c) 3,90 zł od 1ha powierzchni pod jeziorami, zajętych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie
wodne,
d) 0,23 zł od 1m2 powierzchni pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Gniew.
§ 3
Traci moc uchwała Nr XIII/105/07 Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego z 2007 r. Nr 159 poz. 3024).
§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gniewie
Janusz Karzyński

3498
UCHWAŁA Nr XXVII/246/08
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłat targowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j. t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 15 ust. 1, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (j. t. 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. (Monitor Polski
z 2008 r. Nr 59, poz. 531) uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej na
terenie gminy Gniew:
1) 2,00 zł
przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka,
skrzyni, wiadra itp.
2) 4,00 zł
przy sprzedaży warzyw, owoców, kwiatów
żywych i sztucznych oraz art. spożywczych
3) 9,00 zł
przy sprzedaży z namiotu lub przyczepy
kempingowej
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4) 6,00 zł
przy sprzedaży z samochodu osobowego
lub dostawczego
5) 8,00 zł
przy sprzedaży z samochodu ciężarowego
lub ciągnika rolniczego z przyczepą
2. W przypadku ustawienia dodatkowych urządzeń handlowych przy obiektach wymienionych w pkt 1, 2, 3 pobiera
się opłatę dodatkową w zależności od zajętej powierzchni
za 1 m2 w wysokości
5,00 zł
3. Za pozostawione pojazdy na placu targowym pobierana
jest opłata jak za prowadzenie handlu z tych pojazdów.
4. Opłata za działalność obwoźną w zakresie małej gastronomii wynosi za 1 m2 zajętej powierzchni
5,00 zł
§ 2
1. Na Inkasenta opłaty targowej na terenie gminy Gniew wyznacza się Zarząd „Inwest-Kom” spółka z o.o. z siedzibą
w Gniewie przy ul. Wiślanej 6.
2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7,5%
pobranych opłat.
§ 3
Inkasent wpłaca pobrane opłaty targowe na rachunek
bankowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy do dnia 10-go
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

konto dochodów Urzędu Miasta i Gminy Gniew – Bank Spółdzielczy Gniew Nr 65 8346 0005 0000 0231 2000 0001.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew i Zarządowi „Inwest-Kom” spółki z
o.o. w Gniewie.
§ 6
Traci moc uchwała nr XIII/108/07 Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości
opłat targowych (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2007 r. Nr 159 poz. 3026).
§ 7
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gniewie
Janusz Karzyński

§ 4
Opłatę targową można również wpłacać bezpośrednio na
3499
UCHWAŁA Nr XXXVI/279/2008
Rady Gminy Gniewino
z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na
terenie gminy Gniewino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r.oku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5 w związku
z art. 20, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
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 Gminy Gniewino uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w
następującej wysokości:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części
— od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,59 zł
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, -od 1m2 powierzchni użytkowej 19,20 zł
3) od budynków rekreacyjnych lub ich części
— od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,64 zł
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym- od 1m2 powierzchni użytkowej - 9,24
zł
5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
dzłalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,50 zł
6) od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

pożytku publicznego 5.50 zł
7) od budowli 2% ich wartości
8) od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków 0,74 zł
b) od gruntów związanych z rekreacją 0,37 zł
c) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,28 zł
9) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
- 3,90 zł
§ 2
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości – budynki,
budowle i grunty lub ich wydzielone części zajęte w celu
realizacji zadań własnych gminy.
2. .Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze, które pozostały po przekazaniu gospodarstw rolnych
na Skarb Państwa, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej.
3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki pozostałe
lub ich części, zajęte na składy opału związane z funkcjonowaniem mieszkań.
4. Obniża się o 50% stawkę podatku określoną w § 1 pkt
8c uchwały dla działek siedliskowych, które pozostały po
przekazaniu gospodarstw rolnych na Skarb Państwa.
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§ 3

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVII/156/2007 Rady Gminy Gniewino z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie
gminy Gniewino.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Maria Korkosz

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
3500
UCHWAŁA Nr XXXVI/280/2008
Rady Gminy Gniewino
z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy
Gniewino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 15 i art. 19 pkt 1 lit.a ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 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 Gminy Gniewino
uchwala, co następuje:

później niż w dniu sprzedaży, przed jej rozpoczęciem.
§ 2
Traci moc Uchwała Nr XVII/157/2007 Rady Gminy Gniewino
z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawki
opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Gniewino.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 1
1. Ustala się opłatę targową w gminie Gniewino w wysokości
55,00 zł dziennie.
2. Opłata targowa pobierana jest:
a) w drodze inkasa przez wyznaczonych inkasentówsołtysów
b) w drodze indywidualnej wpłaty dokonanej bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gniewino w
Kaszubskim Banku Spółdzielczym Wejherowo Oddział
Gniewino Nr 92 835000044200774520000010 nie

§ 5
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 Gminy
Maria Korkosz

3501
UCHWAŁA Nr XXXVI/281/2008
RADY GMINY GNIEWINO
z dnia 3 grudnia 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r.oku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.
U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) . Rada Gminy Gniewino
uchwala, co następuje:
§ 1
Obniża się cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawę
obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Gniewino w
2009 r., z ogłoszonego poziomu 55,80 zł za 1 kwintal/Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17
października 2008 r./do poziomu 50,00 zł za 1 kwintal.
§ 2
Stawka podatku rolnego dla:

—

1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym wynosi
125,00 zł
— 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha
wynosi
250,00 zł.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewino.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Korkosz
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UCHWAŁA Nr XXXVI/282/2008
Rady Gminy Gniewino
z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy
Gniewino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) , art. 10 i 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.oku o podatkach i opłatach
lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) 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, poz. 692/ Rada Gminy
Gniewino uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy:
1. Od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt
1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 700 zł
b) od 5,5 ton do 9 ton włącznie
- 1.100 zł
c) powyżej 9 ton,a poniżej 12 ton
- 1.300 zł
2. Od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt
2 ustawy o podatkachi opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia - według stawek określonych w załączniku Nr
1 do niniejszej Uchwały.
3. . Od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o
dopuszczalnej masie zespołu pojazdów:
a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
- 1.300 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
- według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej
Uchwały.
5. Od przyczep i naczep o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7
ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego
- 1.400 zł
6. Od przyczep lub naczep o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - według stawek określonych w
załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
7. Od autobusów o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
- 1.570 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1.600 zł
§ 2
Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki
transportowe przeznaczone do:
a) dowożenia młodzieży szkolnej, pod warunkiem realizowania celu na rzecz jednostek oświatowych
b) celów pożarowych, pod warunkiem realizowania celu
na rzecz jednostek i organizacji, których statutowym
zadaniem jest ochrona przeciwpożarowa.
§ 3
Traci moc Uchwała Nr Xvii/160/2007 Rady Gminy Gniewino z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
na terenie Gminy Gniewino.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Korkosz
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Zaá. Nr 1 do Uchwaáy
Rady Gminy Gniewino
Nr. XXXVI/282/2008
z dnia 3.12.2008r

STAWKI podatku od pojazdów okreĞlonych w art. 8 pkt 2
ustawy o podatkach i opáatach lokalnych

Liczba osi i dopuszczalna
masa caákowita
/ w tonach/

Nie mniej
niĪ

Stawka podatku / w záotych/

Mniej niĪ

1.

2.

OĞ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
Inne systemy
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za zawieszenia osi
równowaĪne
jezdnych
3.

4.

Dwie osie:
12
13
14
15

13
14
15

630
840
910
1.120

840
910
1.120
1.960

17
19
21
23
25

770
980
1.050
1.260
1.750
1.750

910
1.190
1.260
1.760
2.380
2.380

1.260
1.330
1.750
2.000
2.380

1.330
1.680
2.000
2.380
2.500

Trzy osie:
12
17
19
21
23
25
Cztery osie i wiĊcej:
12
25
27
29
31

25
27
29
31
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Zaá. Nr 2 do Uchwaáy
Rady Gminy Gniewino
Nr. XXXVI/282/2008
z dnia 3.12.2008r

STAWKI podatku od pojazdów okreĞlonych w art. 8 pkt 4
ustawy o podatkach i opáatach lokalnych
Liczba osi i dopuszczalna
masa caákowita zespoáu

Stawka podatku / w záotych/

pojazdów: ciągnik siodáowy
+naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa
/ w tonach/
Nie mniej

Mniej nit

niĪ

OĞ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem

Inne systemy

pneumatycznym lub zawieszeniem

zawieszenia osi

uznanym za równowaĪne
/.

2.

jezdnych

3.

4.

Dwie osie:

12

18

850

950

18

25

950

1100

25

31

1.120

1.540

1.540

1.950

31
Trzy osie;

12
40

40

1.260

1.550

1.550

2.150
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Zaá. Nr 3 do Uchwaáy
Rady Gminy Gniewino
Nr. XXXVI/282/2008
z dnia 3.12.2008r

STAWKI podatku dla przyczep i naczep okreĞlonych
w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opáatach
lokalnych

Liczba osi i dopuszczalna
masa caákowita zespoáu pojazdów
naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy
/ w tonach/

Nie mniej
niĪ

Mniej niĪ

1.

Stawka podatku / w záotych /

OĞ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
Inne systemy
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za zawieszenia osi
równowaĪne
jezdnych

2.

3.

4.

Jedna oĞ:
12
18
25

18
25

700
950
1.330

950
1.330
1.570

28
33
38

800
1.190
1.300
1.600

950
1.300
1.600
1.950

1.250
1.600

1.600
2.000

Dwie osie:
12
28
33
38
Trzy osie i wiĊcej:
12
38

38

3503
UCHWAŁA Nr XIX/130/08
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póź. 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 póź. zm.) Rada Gminy w Karsinie uchwala,
co następuje:
§ 1
Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie 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) z kwoty 55,80 zł za 1
dt do kwoty 48,00 zł za 1 dt.

§ 2
Traci moc uchwała Rady Gminy w Karsinie Nr X/63/07 z
dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Narloch
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3504
UCHWAŁA Nr XIX/131/08
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej oraz zasad ustalania i poboru tej opłaty.
Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), 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 obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008
r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M. P. z 2008 r. Nr 59,
poz. 531), Rada Gminy w Karsinie uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się wysokość stawek dziennych opłaty targowej:
a. Opłata targowa pobierana we wsi Wiele podczas trwania
uroczystości odpustowych:
1) Przy sprzedaży z samochodu osobowego lub przyczepki samochodowej – 40,00 zł za każdy taki pojazd
użyty do sprzedaży.
2) Przy sprzedaży z samochodu o ładowności do 2
ton, platformy lub przyczepy – 80,00 zł za każdy taki
pojazd użyty do sprzedaży.
3) Przy sprzedaży z samochodu o ładowności powyżej
2 ton – 106,00 zł za każdy taki pojazd użyty do sprzedaży.
4) Za zajęcie ławy lub stołu na cele związane ze sprzedażą (niezależnie od branży) – 14,00 zł za każdy metr
bieżący zajętej ławy, lady lub stołu pod warunkiem,
że opłata nie przekroczy kwoty 658,49 zł dziennie.
5) Za stragan lub kiosk na targowisku – 69,00 zł.
6) Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra,
skrzynki itp. - 9,00 zł od 1m2 zajętej powierzchni pod
warunkiem, że opłata nie przekroczy kwoty 658,49
zł dziennie.
7) Za sprzedaż kaset magnetofonowych i magnetowidowych – 38,00 zł.
8) Za sprzedaż płyt CD i DVD – 38,00 zł.
b. Opłata targowa pobierana na targowisku we wsi Karsin
i Wiele – od stoiska do 4 mb zajętej ławy, lady lub stołu
– 20,00 zł, za każde rozpoczęte, następne 4 mb – 20,00

zł, pod warunkiem, że opłata nie przekroczy kwoty 658,49
zł dziennie.
c. Opłata targowa pobierana na terenie Gminy Karsin – niezależnie od miejsca dokonywanej sprzedaży – poza wyznaczonymi targowiskami 50,00 zł od każdego stoiska.
§ 2
1. Poboru opłaty targowej dokonują pracownicy Urzędu Gminy
i Domów Kultury.
2. Inkasenci z chwilą pobrania opłaty targowej wydają osobom
płacącym pokwitowanie na druku ścisłego zarachowania,
opatrzonym pieczęcią Urzędu Gminy.
§ 3
Inkasentom wymienionym w § 2 za pobór opłaty targowej
i utrzymanie czystości miejsc targowych przysługuje prowizja
w wysokości 25% zainkasowanej należności.
§ 4
Inkasentom wymienionym w § 2, pobierającym opłatę
targową w godzinach pracy nie przysługuje prowizja od zainkasowanej należności.
§ 5
Traci moc uchwała Rady Gminy w Karsinie Nr X/65/07 z
dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości
dziennej opłaty targowej oraz zasad ustalania i poboru tej
opłaty.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Narloch

3505
UCHWAŁA Nr XIX/132/08
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 27 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 z późn. zm.) i art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), oraz obwieszczenie
Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2009 r. (M. P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531), Rada Gminy w
Karsinie uchwala, co następuje:
§ 1
Wysokość stawek podatku od nieruchomości wynosi rocznie:

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków 0,74 zł
za 1 m2 powierzchni.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1ha powierzchni.
c) pozostałych od 1 m2 powierzchni
— letniskowych 0,37 zł
— pozostałych:
1) tereny różne – Tr oraz inne tereny komunikacyjne
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- Ti (według ewidencji gruntów)
– 0,37 zł,
2) zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
– 0,25 zł,
3) grunty zabudowane i zurbanizowane na terenach
ośrodków wypoczynkowych będące własnością osób
fizycznych
– 0,37 zł,
4) inne zabudowane i zurbanizowane
– 0,25 zł.
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
- 19,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach ośrodków wypoczynkowych będących własnością osób fizycznych – 19.81 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– 9,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu surowcami wtórnymi (złom,
papier, szkło, plastik) – 9,20 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych - 4,01
zł 1 m2 powierzchni użytkowej,
g) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej:
— letniskowych
- 6,64 zł
— budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
– 5,20 zł
— budynki na terenach ośrodków wypoczynkowych
będące własnością osób fizycznych
– 6,64 zł
— pozostałych
- 5,20 zł
3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7.
§ 2
Niezależnie od zwolnień ustawowych:
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze
wysypiska dopuszczonego do użytku publicznego.
b) budynki, budowle i urządzenia służące zbiorowemu

zaopatrzeniu mieszkańców gminy w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez mieszkańców
gminy oraz zajęte pod nie grunty.
c) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
d) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności upowszechniania
kultury.
e) budynki i grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej
i sportu do użytku publicznego – ogólnodostępne.
f) grunty zajęte pod obiekty kultu religijnego usytuowane przy drogach publicznych.
g) budynki mieszkalne będące własnością podmiotu nie
prowadzącego działalności gospodarczej przeznaczone w całości pod wynajem w celu zaspokojenia
potrzeb mieszkalnych najemców oraz zajęte pod nie
grunty.
h) grunty pod urządzonymi placami zabaw do publicznego użytku – ogólnodostępne.
2. Drogi dojazdowe sklasyfikowane i niesklasyfikowane z
wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności
gospodarczej.
§ 3
Podatnicy mogą dokonywać wpłaty podatków od nieruchomości: w kasie Urzędu Gminy w Karsinie, na konto lub u
inkasentów (sołtysów) poza wyjątkiem podatników podatku od
nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
którzy mają obowiązek wpłacania podatku od nieruchomości
wyłącznie na konto Urzędu Gminy w Karsinie.
§ 4
Traci moc Uchwała Rady Gminy w Karsinie Nr X/66/07 z
dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Narloch

3506
UCHWAŁA Nr XIX/133/08
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 27 listopada 2008
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 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.), art. 10 i 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.), Dyrektywy 92/106/
EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie wspólnych zasad
dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów
między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17
grudnia 1992 r.), Dyrektywy 1999/52/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 lipca 1999 r.), Obwieszczenia Min. Finansów z dnia

29 lipca 2008 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. z 2008 r. Nr
59 poz. 531) oraz Obwieszczenia Min. 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 Gminy w Karsinie uchwala, co następuje:
§ 1
Wysokość stawek podatku od środków transportowych w
stosunku rocznym wynosi:
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 1 do
niniejszej uchwały.
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2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 2
do niniejszej uchwały.
3) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12
ton wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
4) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
5) Od przyczepy 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 prowadzona przez podatnika podatku
rolnego wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7) Od autobusu wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2
Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy
służące do przewozu dzieci szkolnych.
§ 3
Traci moc Uchwała Nr X/67/07 Rady Gminy w Karsinie
z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych w 2008 r.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.
§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2009 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Narloch

Zaáącznik nr 1 do Uchwaáy
Nr XIX/133/08 Rady Gminy w Karsinie
z dnia 27 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĉĩAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CAàKOWITEJ OD 3,5 T DO PONIĩEJ 12 TON

Dopuszczalna masa caákowita
(w tonach)
Od
do
3,5
PowyĪej 5,5
PowyĪej 9

5,5 wáącznie
Do 9 wáącznie
PoniĪej 12

Stawka podatku (w záotych)

600
900
1100
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Zaáącznik nr 2 do Uchwaáy
Nr XIX/133/08 Rady Gminy w Karsinie
z dnia 27 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĉĩAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CAàKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYĩSZEJ NIĩ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa caákowita (w
tonach)
nie mniej niĪ

mniej niĪ

12
13
14
15

13
14
15
-

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
-

12
25
27
29
31

25
27
29
31
-

Stawka podatku (w záotych)

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
1200
1300
1500
1600
Trzy osie
1500
1600
1600
1700
2000
2100

1300
1400
1600
1700
1700
1700
1700
1800
2100
2200

Cztery osie i wiĊcej
1600
2000
2000
2100
2100

1700
2100
2100
2500
2500

Zaáącznik nr 3 do Uchwaáy
Nr XIX/133/08 Rady Gminy w Karsinie
z dnia 27 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODàOWYCH I BALASTOWYCH DO UĩYWANIA àĄCZNIE Z
NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAàKOWITEJ ZESPOàU POJAZDÓW OD
3,5 I PONIĩEJ 12 TON

Dopuszczalna masa caákowita
tonach)
Od
3,5

(w
Stawka podatku (w záotych)

do
PoniĪej 12

1100
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Zaáącznik nr 4 do Uchwaáy
Nr XIX/133/08 Rady Gminy w Karsinie
z dnia 27 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODàOWYCH I BALASTOWYCH DO UĩYWANIA àĄCZNIE Z
NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAàKOWITEJ ZESPOàU POJAZDÓW
RÓWNEJ LUB WYĩSZEJ NIĩ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa caákowita
zespoáu pojazdów: ciągnik
siodáowy+naczepa, ciągnik
balastowy+przyczepa (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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
1600
1600
1700
1800
Trzy osie
1900
2000

1700
1700
1800
1900
2100
2500

Zaáącznik nr 5 do Uchwaáy
Nr XIX/133/08 Rady Gminy w Karsinie
z dnia 27 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE àĄCZNIE Z POJZADEM SILNIKOWYM
POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĉ CAàKOWITĄ OD 7 TON I PONIĩEJ 12 TON

Dopuszczalna masa caákowita zespoáu
pojazdów : naczepa /przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
Od

do

7

PoniĪej 12

Stawka podatku (w záotych)

700
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Zaáącznik nr 6 do Uchwaáy
Nr XIX/133/08 Rady Gminy w Karsinie
z dnia 27 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE àĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĉ CAàKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYĩSZĄ NIĩ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa caákowita
zespoáu pojazdów: naczepa/ przyczepa +
pojazd silnikowy (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

Jedna oĞ

12
18
25

18
25
-

12
28
33
38

28
33
38
-

12
38

38
-

400
400
500

500
500
600

450
700
900
1200

500
1000
1300
1800

800
1000

1000
1300

Dwie osie

Trzy osie

Zaáącznik nr 7 do Uchwaáy
Nr XIX/133/08 Rady Gminy w Karsinie
z dnia 27 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW
Liczba miejsc
Stawka podatku (w záotych)
mniej niĪ

równej lub wyĪszej

30
-

30

1500
1800
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3507
UCHWAŁA nr XXI/158/2008
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 02 grudnia 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.
1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz.
1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. z 2008 r Nr 93, poz.
585, Nr 116, poz. 730) i art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68,
poz. 449), Rada Gminy uchwala, co następuje:

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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111) i 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, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.

Lp
1.

§ 1
Określa się nastepujace stawki podatku od nieruchomosc
obowiązujacei na terenie Gminy Kolbudy:

Przedmiot podatku

Stawka podatku na 2009 r.
2

budynki mieszkalne lub ich czĊĞci – od 1 m powierzchni
0,60 zá

uĪytkowej
2.

budynki lub ich czĊĞci związane z prowadzeniem
dziaáalnoĞci gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich
czĊĞci zajĊte na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej –
2

18,50 zá

od 1 m powierzchni uĪytkowej:
3.

budynki lub ich czĊĞci zajĊte na prowadzenie dziaáalnoĞci
gospodarczej w zakresie udzielania ĞwiadczeĔ
2

zdrowotnych – od 1 m powierzchni uĪytkowej:
4.

3,50 zá

budynki lub ich czĊĞci zajĊte na prowadzenie dziaáalnoĞci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
2
materiaáem siewnym – od 1 m powierzchni uĪytkowej:

5.
6.
7.

8,50 zá

2

domki letniskowe – od 1 m powierzchni uĪytkowej:

6,64 zá

2

garaĪe – od 1 m powierzchni uĪytkowej

6,20 zá

budynki pozostaáe, w tym zajĊte na prowadzenie odpáatnej
statutowej dziaáalnoĞci poĪytku publicznego przez
2

organizacje poĪytku publicznego lub ich czĊĞci – od 1 m
powierzchni uĪytkowej
8.

6,20 zá

grunty związane z prowadzeniem dziaáalnoĞci
gospodarczej, bez wzglĊdu na sposób zakwalifikowania w
2
ewidencji gruntów i budynków – od 1 m powierzchni:

9.

0,70 zá

grunty pozostaáe, w tym zajĊte na prowadzenie odpáatnej
statutowej dziaáalnoĞci poĪytku publicznego przez
2

organizacje poĪytku publicznego – od 1 m powierzchni:
10.

11.

0,30 zá

grunty pod jeziorami, zajĊte na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni:

3,60 zá

budowle:

2,00%
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§ 2

1

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

Traci moc Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr X/80/2007 z
dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2007 r. na
terenie Gminy Kolbudy.
§ 3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Kolbudy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczacy
Rady Gminy
Stanisław Grochocki

3508
UCHWAŁA Nr XXI/159/2008
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 02 grudnia 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.
1111) w zw. z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr

Lp
1.

2.

3.

4.

5.

6

121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz.
1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. z 2008 r Nr 93, poz.
585, Nr 116, poz. 730) i art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68,
poz. 449), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się nastepujace stawki podatku od środków transportowych obowiazujacych na terenie Gminy Kolbudy:

Rodzaj Ğrodka transportowego

Kwota podatku

samochody ciĊĪarowe o dopuszczalnej masie
caákowitej powyĪej 3,5 tony i poniĪej 12 ton (o
których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach
i opáatach lokalnych)

powyĪej 3,5 tony do 5,5 tony wáącznie – 320 zá

samochody ciĊĪarowe o dopuszczalnej masie
caákowitej równej lub wyĪszej niĪ 12 ton (o
których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach
i opáatach lokalnych)
ciągniki siodáowe i balastowe przystosowane do
uĪywania áącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej
masie
caákowitej
zespoáu
pojazdów od 3,5 tony i poniĪej 12 ton, (o których
mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i
opáatach lokalnych)
ciągniki siodáowe i balastowe przystosowane do
uĪywania áącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej
masie
caákowitej
zespoáu
pojazdów równej lub wyĪszej niĪ 12 ton (o
których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach
i opáatach lokalnych)
przyczepy i naczepy, które áącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masĊ
caákowitą od 7 ton i poniĪej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyáącznie z dziaáalnoĞcią rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, (o
których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach
i opáatach lokalnych)
i
kó á
i
j d

w zaleĪnoĞci od liczby osi, dopuszczalnej masy
caákowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku okreĞla zaáącznik nr 1 do niniejszej uchwaáy

powyĪej 5,5 tony do 9 ton wáącznie – 620 zá
powyĪej 9 ton - 820 zá

950,00 zá
w zaleĪnoĞci od liczby osi, dopuszczalnej masy
caákowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku okreĞla zaáącznik nr 2 do niniejszej uchwaáy

550,00 zá
l

Ğ i d li b

i d

l

j
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7.

p
y )
przyczepy i naczepy, które áącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masą
caákowitą równą lub wyĪszą niĪ 12 ton, z
wyjątkiem związanych wyáącznie z dziaáalnoĞcią
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego (o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o
podatkach i opáatach lokalnych)
autobusy w zaleĪnoĞci od liczby miejsc do
siedzenia (o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy
o podatkach i opáatach lokalnych)

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

specjalne.
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,
w zaleĪnoĞci od liczby osi, dopuszczalnej masy
caákowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku okreĞla zaáącznik nr 3 do niniejszej uchwaáy

mniejszej niĪ 30 miejsc - 650 zá
równej lub wyĪszej niĪ 30 miejsc - 1100 zá

§ 2
Traci moc Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr X/81/2007 z
dnia 04 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na 2008 r.
§ 3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Kolbudy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczacy
Rady Gminy
Stanisław Grochocki

Zaáącznik nr 1
do Uchwaáy Rady Gminy Kolbudy
nr XXI/ 159/2008
z dnia 02 grudnia 2008 roku

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĉĩAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAàKOWITEJ
RÓWNEJ LUB WYĩSZEJ NIĩ 12 TON (ART. 8 PKT.2 USTAWY)
Liczba osi i dopuszczalna masa caákowita (w tonach)
Stawka podatku (w záotych)
Inne systemy zawieszenia osi
nie mniej niĪ:
mniej niĪ:
OĞ jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
jezdnych
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowaĪne
Dwie osie
12
13
920
1150
13
14
950
1250
14
15
1100
1350
15 i wiĊcej
1200
1550
Trzy osie
12
17
920
1350
17
19
1100
1450
19
21
1120
1550
21
23
1200
1650
23
25
1200
1750
25i wiĊcej
1200
1950
Cztery osie i wiĊcej
12
25
1220
1450
25
27
1320
1550
27
29
1420
1650
29
31
1650
2450
31 i wiĊcej
1650
2450
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Zaáącznik nr 2
do Uchwaáy Rady Gminy Kolbudy
nr XXI/ 159/2008
z dnia 02 grudnia 2008 roku

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODàOWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO
UĩYWANIA àĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAàKOWITEJ ZESPOàU
POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYĩSZEJ NIĩ 12 TON (ART. 8 PKT.4 USTAWY)
Liczba osi i dopuszczalna masa caákowita zespoáu
pojazdów: ciągnik siodáowy +naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niĪ
mniej niĪ

Stawka podatku (w záotych)

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

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
12
18
25
31
36 i wiĊcej

18
25
31
36

1120
1220
1300
1300
1300

1450
1550
1650
1930
1930

12
36
40 i wiĊcej

36
40

1350
1450
1730

1730
1730
2505

Trzy osie i wiĊcej

Zaáącznik nr 3
do Uchwaáy Rady Gminy Kolbudy
nr XXI/ 159/2008
z dnia 02 grudnia 2008 roku
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE àĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ
DOPUSZCZALNĄ MASĉ CAàKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYĩSZĄ NIĩ 12 TON (ART.8 PKT. 6 USTAWY)
Liczba osi i dopuszczalna masa caákowita zespoáu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w
tonach)
nie mniej niĪ:
mniej niĪ:

Stawka podatku (w záotych)

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

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Jedna oĞ
12
18
25 i wiĊcej

18
25

750
850
1000

1000
1100
1200

12
28
33
36
38 i wiĊcej

28
33
36
38

750
850
950
1000
1100

1100
1200
1300
1500
1700

12
36
38 i wiĊcej

36
38

850
950
1000

1100
1300
1300

Dwie osie

Trzy osie i wiĊcej
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3509
UCHWAŁA Nr XXI/160/2008
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 02 grudnia 2008 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111) w zw. z art. 18a i art. 19 ust. 1) lit. f) ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j.:
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847, Nr 245, poz. 1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. z
2008 r Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz art. 4 ust. 1
oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.
Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), Rada Gminy uchwala, co
następuje:

zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których
nie istniał obowiązek jej zapłaty.
§ 4
1. Wpłat z tytułu opłaty od posiadania psów można dokonywać
w kasie lub na bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy
Kolbudy.
2. Pobór opłaty może również odbywać się w drodze inkasa.
Inkasentami opłaty są sołtysi.
§ 5
Traci moc uchwała Rady Gminy Kolbudy nr X/82/2007 z
dnia 04 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
na 2008 r.
§ 6
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Kolbudy.

§ 1

§ 7

Wprowadza się na terenie Gminy Kolbudy opłatę od posiadania psów.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 r.

§ 2

Przewodniczacy
Rady Gminy
Stanisław Grochocki

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w
wysokości 32,00 zł od jednego psa.
§ 3
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do
dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania
obowiązku podatkowego z tytułu opłaty po dacie, o której
mowa wyżej w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku
podatkowego.
2. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty od posiadania psa
powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym miały miejsce okoliczności uzasadniające jego powstanie.
3. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną

1

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

3510
UCHWAŁA Nr XXI/161/2008
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 02 grudnia 2008 r.
w sprawie opłaty targowej 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111) w zw. z art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j.:

Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847, Nr 245, poz. 1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. z
2008 r Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz art. 4 ust. 1
oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.
Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449),
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
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Opłata targowa na terenie Gminy Kolbudy w 2009 r. naliczana będzie według następujących stawek dziennych:
1. przy sprzedaży z samochodu ciężarowego lub dostawczego, platformy przyczepy samochodu albo ciągnika z
przyczepą - 30,00 zł;
2. przy sprzedaży z samochodu osobowego - 21,00 zł;
3. przy sprzedaży z wozu konnego – 9,00 zł;
4. we wszystkich pozostałych przypadkach w miejscach, w
których prowadzony jest handel:
- 5,00 zł za zajęcie na potrzeby handlu powierzchni do
2 mb;
- 15,00 zł za zajęcie na potrzeby handlu powierzchni
od 2 mb – 10 mb;
- 30,00 zł za zajęcie na potrzeby handlu powierzchni
powyżej 10 mb z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej
w budynkach lub częściach budynków.
§ 2
Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie
658,49 zł.
§ 3
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym
dokonywana jest sprzedaż.
§ 4
Pobór opłaty odbywa się wyłącznie w drodze inkasa na
zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Kolbudy nr
V/35/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r.
§ 5

dnia 04 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty targowej na 2008
r.
§ 6
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Kolbudy.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczacy
Rady Gminy
Stanisław Grochocki
1

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

Traci moc uchwała Rady Gminy Kolbudy nr X/84/2007 z
3511
UCHWAŁA Nr XVIII/123/2008
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 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 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
w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) Rada Gminy w Konarzynach
Uchwala, co następuje:

działalności gospodarczej
2%
3. Od gruntów związanych z działalnością inną niż rolnicza lub
leśna z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi
od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,74 zł
4. Od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) pozostałych
0,16 zł
5. Od 1 ha powierzchni gruntów
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodno retencyjne
lub elektrownie wodne
3,90 zł

§ 1

§ 2

Ustalić stawki podatku od nieruchomości:
1. Od m2 powierzchni użytkowej:
a) budynków mieszkalnych lub ich części
0,58 zł
b) budynków lub ich części związanych z prowadzona
działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna
oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
15,44 zł
c) budynki rekreacji indywidualnej
6,64 zł
d) pozostałe budynki
4,53 zł
e) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
9,24 zł
f) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych
4,01 zł
2. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem

Stawka podatku od budynków lub ich części związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub
leśna oraz część budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej obniża się do 50% przez
okres 12 miesięcy dla osób rozpoczynających działalność po
raz pierwszy.
§ 3
Zwalnia się w podatku od nieruchomości:
a) nieruchomości lub ich części przeznaczone pod działalność sportową, kulturalną i przeciwpożarową z wyjątkiem
nieruchomości lub ich części, w których jest prowadzona
działalność gospodarcza;
b) nieruchomości lub ich części związane z gospodarką wodno-ściekową.
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§ 4

§ 5

Określa się następujących inkasentów uprawnionych do
pobierania podatku od nieruchomości, którymi są następujący
sołtysi na terenie swoich sołectw:

Traci moc uchwała Nr IX/54/2007 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek
i zwolnień podatku od nieruchomości.

1.
2.
3.
4.

Michał Szczerbak – sołectwo Ciecholewy
Jan Meyer – sołectwo Kiełpin
Dorota Kruth – sołectwo Konarzyny
Teresa Żmuda Trzebiatowska – sołectwo Zielona Chocina
5. Halina Tandecka – sołectwo Zielona Huta
6. Franciszek Adamczyk – sołectwo Żychckie Osady
7.

§ 6
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14
dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2009 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Tyborski.

3512
UCHWAŁA Nr XVIII/124/2008
Rady Gminy Konarzyny
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie
Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz 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 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) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia

1.

13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2009 r. (M.P. Nr 78, poz.
692)
Rada Gminy w Konarzynach
uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Konarzyny:

od samochodów ciĊĪarowych o dopuszczalnej masie caákowitej powyĪej 3,5 tony i poniĪej 12 ton:
Stawka podatku

dopuszczalna masa caákowita pojazdu
(w tonach)
powyĪej
do
3,5
5,5 wáącznie
5,5

9 wáącznie

9

poniĪej 12

697,00 zá

926,00 zá
978,00zá

2.

od samochodów ciĊĪarowych o dopuszczalnej masie caákowitej równej lub wyĪszej niĪ 12 ton
z podziaáem na liczbĊ osi:
Stawka podatku

Liczba osi i dopuszczalna masa caákowita
w ( w tonach)
nie mniej niĪ
mniej niĪ
Dwie osie
12

15
1.250,00 zá
1.420,00 zá

równej lub wyĪszej niĪ 15 ton
Trzy osie
12

25

1.500,00 zá

równej lub wyĪszej niĪ 25 ton
1.870,00 zá
Cztery osie i wiĊcej
równej lub wyĪszej niĪ 12 ton

2.658,00 zá
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1.625,00 zá

od ciągników siodáowych i balastowych przystosowanych do uĪywania áącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczanej 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
Dwie osie
12
31

Stawka podatku

1.762,00 zá
równej lub wyĪszej niĪ 31 ton
2.055,00 zá
Trzy osie
12

36

2.055,00 zá

równej lub wyĪszej niĪ 36 ton
2.659,00 zá
od przyczep i naczep, które áącznie z pojazdem silnikowym posiadają masĊ caákowitą od 7 ton i poniĪej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyáącznie z dziaáalnoĞcią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego.
Stawka podatku
Dopuszczalna masa caákowita (w tonach)
nie mniej niĪ
mniej niĪ

5.

7

12
1.090,00 zá

6.

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 + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niĪ
mniej niĪ
Jedna oĞ
12
25

Stawka podatku

1.090,00 zá
równej lub wyĪszej niĪ 25 ton
1.090,00 zá
Dwie osie
12

28

28

36

1.090,00 zá
1.625,00 zá
równej lub wyĪszej niĪ 36 ton
1.625,00 zá

Trzy osie
12

36
1.557,00 zá

równej lub wyĪszej niĪ 36 ton
1.625,00 zá
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od autobusów:

mniej niĪ
30

Stawka podatku

Liczba miejsc
Równej lub wyĪszej
---

1.235,00 zá
---

30
1.235,00 zá

§ 5
§ 2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy
wykorzystywane do realizacji zadań statutowych i ustawowych
gminy.

Traci moc Uchwała Nr IX/55/2007 Rady Gminy Konarzyny
z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż
określone w ustawie.
§ 6

§ 3
Podatek od środków transportowych płatny jest w kasie
Urzędu Gminy Konarzyny, bądź na rachunek Gminy- BS
Bytów, Nr 61 9321 0001 0020 6226 2000 0010.

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

§ 4

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Tyborski.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
3513
UCHWAŁA Nr XXVI/112/2008
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 listopada 2008

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, o samorządzie gminnym
(tekst. jednolity: Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm),
oraz art. 6 ust. 3 ustaw y z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, ze zm) oraz
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z 2008 r.
Nr 81 poz. 717), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1

2008 r. (M. P. z 2008 r. Nr 81 poz 717), z kwoty 55,80 zł. za
jeden kwintal żyta do kwoty 33,00 zł. za jeden kwintal żyta.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma
zastosowanie od 01.01.2009 r.

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów

Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo
Adam Miklaszewicz

3514
UCHWAŁA Nr XXXII/237/2008
Rady Gminy Krokowa
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego w roku 2009 na obszarze
gminy Krokowa
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.) w związku z art. 6, ust. 3, ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr
136, poz. 969 z późn. zm.) i Komunikatem 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. z dnia 27.10.2008 Nr 81 poz. 717)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Obniża się średnią cenę skupu 1 q żyta, ustaloną w Komunikacie Prezesa GUS, przyjmowaną jako podstawę obliczania
podatku rolnego w 2009 r. na obszarze gminy Krokowa do
kwoty 42,00 zł.
§ 2
Traci moc uchwała Rady Gminy Krokowa Nr XVIII/81/2007
z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego w roku 2008
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na obszarze gminy Krokowa.

morskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 3

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Tylicki

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Po3515
UCHWAŁA Nr XXXII/238/2008
Rady Gminy Krokowa
z dnia 28 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 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 rok w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych (M.P. z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 59, poz. 531)
Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,65 zł
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
– 0,17 zł
8. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
– 3,90 zł

§ 1

Zwalnia się przedmiotowo od podatku od nieruchomości
– budynki, budowle i grunty lub ich wydzielone części, stanowiące własność gminy, a będące w posiadaniu realizującego
zadania własne gminy.

Ustala się stawki podatku od nieruchomości za 1 m2 powierzchni użytkowej w następujących wysokościach:
1. Budynki mieszkalne lub ich części
0,50 zł
2. Budynki lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności:
a) handlowej lub przemysłowej
– 17,00 zł
b) usługowo - rzemieślniczej
– 12,60 zł
3. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– 9,24 zł
4. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,00 zł
5. Pozostałe budynki lub ich części:
a) domki letniskowe, campingowe, rekreacyjne – 6,60
zł
b) inne
– 3,70 zł
6. Budowle 2% ich wartości.
7. Od 1 m2 powierzchni gruntów:

§ 2

§ 3
Traci moc uchwała Rady Gminy Krokowa Nr XVIII/82/2007
z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
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.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Tylicki

3516
UCHWAŁA Nr XXXII/239/2008
Rady Gminy Krokowa
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/380/2005 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 listopada 2005 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 z późn. zm.) w związku z art. 17 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.: Dz. U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 rok w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych (M.P. z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 59, poz. 531)
Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XXXIX/380/2005 Rady Gminy Krokowa z
dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie opłaty miejscowej § 1 pkt
1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Ustala się stawki opłaty miejscowej na jeden dzień pobytu

w miejscowościach Białogóra, Dębki, Górczyn, Karwieńskie
Błoto Pierwsze, Karwieńskie Błoto Drugie, Krokowa, Lubkowo, Odargowo, Sławoszyno, Żarnowiec w następującej
wysokości:
a) od dzieci do lat 15, emerytów oraz rencistów w wysokości
0,80 zł
b) od pozostałych osób w wysokości
1,50 zł”
§ 2
Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.
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§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Tylicki

3517
UCHWAŁA Nr XXXII/240/2008
Rady Gminy Krokowa
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszów dzierżawnych i opłat z tytułu bezumownego użytkowania mienia gminnego
na terenie gminy Krokowa
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997 r. Nr 9 poz. 43
z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Krokowa uchwala, co
następuje:
§ 1
Ustala się minimalne miesięczne stawki czynszu za najem
lub dzierżawę 1 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych
stanowiących własności gminy Krokowa przeznaczonych na
cele:
1. prowadzenia działalności gospodarczej
- 11,60 zł.,
2. działalności magazynowej
- 4,20 zł.,
3. garażowania
– 1,00 zł.,
4. niezarobkowe stowarzyszeń, fundacji, oświaty, kultury,
nauki, ochrony zdrowia, opieki społecznej, organizacji
społecznych i politycznych
– 4,00 zł.
§ 2
Ustala się minimalne dzienne stawki czynszu za wynajem
świetlic wiejskich przez osoby fizyczne na cele niezarobkowe:
1. Brzyno
100 zł /Dzień
2. Krokowa
150 zł /Dzień
3. Lisewo
150 zł /Dzień
4. Lubkowo
100 zł /Dzień
5. Połchówko
100 zł /Dzień
6. Prusewo
100 zł /Dzień
7. Sławoszyno
150 zł /Dzień
8. Słuchowo
50 zł /Dzień

50 zł /Dzień
100 zł /Dzień
§ 3

Uchwala się minimalne stawki czynszu za najem lub dzierżawę 1 m2 gruntów stanowiących własność gminy Krokowa
w stosunku miesięcznym bądź rocznym:
1. przeznaczonych na cele usługowo- handlowe:
a) w przypadku działalności sezonowej:
1) w miesiącach lipiec i sierpień – 20,00 zł. miesięcznie,
2) w miesiącach czerwiec i wrzesień, a także w pozostałych miesiącach, gdy jest prowadzona działalność
- 10,00 zł. miesięcznie,
3) w pozostałych miesiącach, gdy nie jest prowadzona
działalność – 1,00 zł miesięcznie,
b) w przypadku działalności całorocznej - 4,20 zł. miesięcznie,
2. przeznaczonych pod garaże – 2,00 zł rocznie,
3. przeznaczonych pod tereny składowe - 1,00 zł rocznie,
4. przeznaczonych na cele letniskowo- rekreacyjne – 3,00 zł.
rocznie,
5. przeznaczonych pod zieleńce i ogródki działkowe – 0,30
zł rocznie.
§ 4
Ustala się stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę
gruntów na cele produkcji rolnej w wysokości 3% ceny określonej w przepisach o sprzedaży państwowych nieruchomości
rolnych, co wynosi: dla gruntów ornych:

Roczny czynsz wyraĪony w dt Īyta od 1 ha gruntu

OkrĊg podatkowy
wg. podatku rolnego

II

9. Tyłowo
10. Parszkowo

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VIz

3,78

3,45

3,09

2,25

2,10

1,56

0,90

-

-

dla uĪytków zielonych:
Roczny czynsz wyraĪony w dt Īyta od 1 ha gruntu

OkrĊg podatkowy
wg. podatku rolnego

II

I

II

III

IV

V

VI

VIz

3,78

3,09

2,40

1,74

0,90

-

-
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§ 8

§ 5
Stawki opłat za bezumowne korzystanie z gruntów i lokali
stanowiących własność Gminy Krokowa wynoszą 200% stawek, ustalonych w § 1, 2, 3 i 4 niniejszej uchwały.

Upoważnia się Wójta Gminy Krokowa do obniżania w
uzasadnionych przypadkach minimalnej stawki czynszu za
dzierżawę lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntu, jednakże
o kwotę nie większą niż 50% po uzyskaniu pozytywnej opinii
Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Krokowa.

§ 6

§ 9

W przypadku wydzierżawiania lub wynajmowania gruntów
i lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Krokowa
w drodze przetargu, stawki określone w § 1, 2, 3 i 4 niniejszej
uchwały stanowić będą minimalną cenę wywoławczą.

Traci moc uchwała Nr XVIII/84/2007 Rady Gminy Krokowa
z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszów dzierżawnych i opłat z tytułu bezumownego użytkowania
mienia gminnego na terenie gminy Krokowa

§ 7

§ 10

Powyższe stawki nie zawierają podatku od towarów i usług
VAT.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Tylicki

3518
UCHWAŁA Nr XXXII/241/2008
Rady Gminy Krokowa
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie opłat lokalnych
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.) w związku z art. 15, 18a i 19 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.:
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 rok w sprawie
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i
opłatach lokalnych (M.P. z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 59, poz.
531) Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej w
następujących wysokościach:
1) dla osób handlujących na terenach innych niż komunalne:
a) za miejsce o powierzchni do 10 m 2 w wysokości
13,00 zł,
b) za miejsce o powierzchni od 10 m2 do 20 m2 w wysokości 20,00 zł,
c) za miejsce o powierzchni powyżej 20 m2 w wysokości
28,00 zł,
2) dla osób handlujących na terenach komunalnych:
a) za miejsce o powierzchni do 10 m 2 w wysokości
22,00 zł,
b) za miejsce o powierzchni od 10 m2 do 20 m2 w wysokości 33,00 zł,
c) za miejsce o powierzchni powyżej 20 m2 w wysokości
44,00 zł,
2. Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej dla

osób handlujących tylko runem leśnym w kwocie 2,00 zł.
3. Opłata targowa płatna jest u inkasenta niezwłocznie po rozpoczęciu działalności handlowej podlegającej tej opłacie.
§ 2
1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów.
2. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psa w Gminie Krokowa w wysokości 25,00 zł rocznie od jednego psa, zaś w
przypadku nabycia psa po 30 czerwca w kwocie 12,50 zł.
3. Opłata płatna jest z góry bez wezwania do 31 maja lub w
terminie 14 dni od daty nabycia psa.
§ 3
Poboru opłat lokalnych dokonuje się w formie inkasa lub w
drodze indywidualnej wpłaty do kasy urzędu albo bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
§ 4
Traci moc uchwała Nr XVIII/85/2007 Rady Gminy Krokowa
z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie opłat lokalnych.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.
§ 6
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.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Tylicki
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UCHWAŁA Nr XXXII/242/2008
Rady Gminy Krokowa
z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na
terenie Gminy Krokowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 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.), art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.
1682 z późn. zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Rada Gminy Krokowa uchwala,
co następuje:
§ 1
Wyznacza się następujących inkasentów uprawnionych do
pobierania w drodze inkasa podatków i opłat niżej wymienionych:
1) Pani Renarda Styn - na terenie Sołectwa Lubkowo,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- opłaty miejscowej;
- opłaty od posiadania psów;
- opłaty targowej;
- łącznego zobowiązania pieniężnego;
2) Pani Irena Krampikowska - na terenie Sołectwa Brzyno.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- opłaty od posiadania psów;
- opłaty targowej;
- łącznego zobowiązania pieniężnego;
3) Pani Halina Goyke - na terenie Sołectwa Odargowo
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- opłaty miejscowej;
- opłaty od posiadania psów;
- opłaty targowej;
- łącznego zobowiązania pieniężnego;
4) Sołtysi sołectw – na terenie sołectwa: Białogóra, Dębki,
Karwieńskie Błoto Pierwsze, Karwieńskie Błoto Drugie,
Krokowa, Sławoszyno, Żarnowiec
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- opłaty miejscowej;
- opłaty od posiadania psów;
- opłaty targowej;
- łącznego zobowiązania pieniężnego;
5) Sołtysi sołectw – na terenie sołectwa: Goszczyno, Jeldzino,
Karlikowo, Kłanino, Lisewo, Lubocino, Minkowice, Parszczyce, Połchówko, Prusewo, Słuchowo, Sobieńczyce,
Sulicice, Świecino, Tyłowo, Wierzchucino,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- opłaty od posiadania psów;
- opłaty targowej;
- łącznego zobowiązania pieniężnego;
6) Pan Tadeusz Chmura inkasent gminny – na terenie gminy
Krokowa
- opłaty targowej;
§ 2
1. Inkasenci, o których mowa w § 1 są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków i opłat odpowiednio od osób:
zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający
opodatkowaniu na obszarze ich działania oraz dokonujących na tym obszarze czynności podlegających opłacie
targowej.
2. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 2 dni
roboczych wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić
na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
§ 3
Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności
inkasa osobiście.
§ 4
Za pobranie podatków i opłat i wpłacenie ich w terminie,
zgodnie z § 2 ust. 3, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie
w wysokości 5% kwot podatków i opłat. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi kwartalnie w terminie do 10 dnia
następnego miesiąca po upływie kwartału. Inkasent nie jest
upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Traci moc uchwała Nr XXII/126/2008 Rady Gminy Krokowa
z dnia 22 lutego 2008 r.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Tylicki
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UCHWAŁA Nr XXIX/434/08
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Słupska w przedmiocie zmiany granic miasta
Słupska.
Na podstawie art. 4 ust. 2 - 4, art. 4b, art. 5a i art. 18 ust. 2
pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Miejska w
Słupsku uchwala, co następuje:
§ 1
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami
miasta Słupska w sprawie zmiany granic miasta Słupska
w sposób określony w uchwale Nr XXIX/433/08 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany granic miasta Słupska.
2. W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się pytanie
następującej treści:
„Czy Pani/Pan jest za zmianą granic miasta Słupska, polegającą na włączeniu do obszaru miasta Słupska części
obszaru Gminy Słupsk, obejmującej sołectwa Bierkowo,
Strzelino i Włynkówko, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/433/08
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany granic miasta Słupska ?”.
§ 2
1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale
zamieszkujące na obszarze miasta Słupska, które najpóźniej w dniu konsultacji kończą 18 lat.
2. Nie mają prawa udziału w konsultacjach osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem
sądowym.
§ 3
1. Konsultacje z mieszkańcami miasta Słupska zostaną przeprowadzone przy pomocy ankiety konsultacyjnej.
2. Wzór ankiety konsultacyjnej określa załącznik do niniejszej
uchwały.
3. Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce ankiety „Jestem za”, „Jestem przeciw”,
„Wstrzymuję się” znaku „X” oraz wpisanie PESEL i podpisanie ankiety konsultacyjnej.
4. Uprawniony udzielając odpowiedzi na pytanie stawia znak
„X” tylko w jednej kratce, w zakresie dotyczącym danego
sołectwa.

5. Odpowiedź na pytanie uważa się za nieważną, jeżeli w
zakresie dotyczącym danego sołectwa nie postawiono
znaku „X” w żadnej kratce, postawiono znak „X” w więcej
niż jednej kratce, albo zamazano kratkę.
§ 4
1. Ankiety konsultacyjne zostaną udostępnione mieszkańcom
miasta w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa
3 oraz w szkołach i w innych jednostkach organizacyjnych
miasta Słupska, określonych przez Prezydenta Miasta
Słupska.
2. Wypełnione Ankiety konsultacyjne mieszkańcy Słupska
mogą składać w miejscach ich udostępnienia.
§ 5
Projekt zmiany granic miasta Słupska zostanie udostępniony do wglądu w:
1) Biurze Obsługi Interesantów - Urząd Miejski w Słupsku,
2) siedzibach jednostek organizacyjnych miasta Słupska, o
których mowa w § 4,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Słupsku.
§ 6
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, skład osobowy Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji
określi Prezydent Miasta Słupska.
§ 7
Prezydent Miasta Słupska zawiadomi mieszkańców o terminie konsultacji na 7 dni przed ich rozpoczęciem, w sposób
określony przez Prezydenta Miasta Słupska, zapewniający
dotarcie informacji do mieszkańców.
§ 8
Z przeprowadzonych konsultacji Prezydent Miasta Słupska
złoży Radzie Miejskiej w Słupsku sprawozdanie na najbliższej
sesji po zakończeniu konsultacji.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Słupska.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin
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Zaáącznik do Uchwaáy Nr XXIX/434/08
Rady Miejskiej w Sáupsku
z dnia 6 listopada 2008 roku

Ankieta konsultacyjna
w sprawie zmiany granic miasta Sáupska

Czy Pani/Pan jest za zmianą granic miasta Sáupska polegającą na wáączeniu do obszaru miasta Sáupska czĊĞci
obszaru Gminy Sáupsk, obejmującej soáectwa Bierkowo, Strzelino i Wáynkówko, zgodnie z uchwaáą
Nr XXIX/433/08 Rady Miejskiej w Sáupsku z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany granic
miasta Sáupska ?
Gmina

Soáectwo

Jestem za

Jestem przeciw

WstrzymujĊ siĊ

Bierkowo
Sáupsk
Strzelino
Wáynkówko

ImiĊ i nazwisko

Data

PESEL
Podpis
Adres
WyraĪenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiednich rubrykach znaku X.

WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie konsultacyjnej do celów
przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granic miasta Sáupska.

.....................................................
/ czytelny podpis/
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UCHWAŁA Nr XXXI/448/08
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 5 ust. 1,
3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, 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 opłatach lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,29 zł
e) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,66 zł
f) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 5,94 zł
3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 1

§ 3

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków 0,64 zł
b) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,47 zł
c) od 1 m2 powierzchni gruntów sklasyfikowanych w
ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe, za
wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą 0,18 zł
d) od 1 m 2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego 0,32 zł
2) od budynków lub ich części:
a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 0,53 zł
b) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 16,74 zł
c) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków magazynowych związanych z prowadzeniem działalności
produkcyjnej 15,84 zł
d) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Słupsku XVII/215/07
z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od
nieruchomości.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Słupska.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa

Pomorskiego.
Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
W SŁUPSKU
Zdzisław Sołowin
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.
Urz. WE L 368 z 17.12.1992)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie
specjalne.
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UCHWAŁA Nr XXXI/449/08
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218 i z 2008 r. 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; Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847) oraz pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłatach lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531)
i w związku z załącznikami 1-3 do obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009
r. (M.P. Nr 78, poz. 692) Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1
1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 576,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 996,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.212,00 zł
2) od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:
a) o liczbie osi jezdnych- dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton 576,00 zł
b) o liczbie osi jezdnych- trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton 1.056,00 zł
c) o liczbie osi jezdnych- cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton
1.716,00 zł
3) od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) o liczbie osi jezdnych- dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton 1.296,00 zł
b) o liczbie osi jezdnych- trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton 1.632,00 zł
c) o liczbie osi jezdnych- cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do mniej niż 29
ton 1.716,00 zł
d) o liczbie osi jezdnych- cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 29 ton
2.556,00 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.320,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.368,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.428,00 zł
5) od ciągnika siodłowego i balastowego z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równoważne:
a) o liczbie osi jezdnych- dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 12
ton 1.464,00 zł

6)

7)

8)

9)

b) o liczbie osi jezdnych- trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 12
ton 1.788,00 zł
od ciągnika siodłowego i balastowego z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych:
a) o liczbie osi jezdnych- dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do mniej niż
31 ton 948,00 zł
b) o liczbie osi jezdnych- dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 31
ton 2.016,00 zł
c) o liczbie osi jezdnych- trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do mniej niż
40 ton 1.788,00 zł
d) o liczbie osi jezdnych- trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 40
ton 2.604,00 zł
od przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów: od 7 ton i poniżej 12 ton 636,00 zł
od przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego), z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równoważne:
a) o liczbie osi jezdnych- jedna i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 12
ton 324,00 zł
b) o liczbie osi jezdnych- dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 12
ton 1.188,00 zł
c) o liczbie osi jezdnych- trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 12
ton 972,00 zł
od przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego), z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych:
a) o liczbie osi jezdnych- jedna i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 12
ton 576,00 zł
b) o liczbie osi jezdnych- dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do 36 ton
włącznie 1.344,00 zł
c) o liczbie osi jezdnych- dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton 1.764,00
zł
d) o liczbie osi jezdnych- trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do 36 ton
włącznie 972,00 zł
e) o liczbie osi jezdnych- trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów

powyżej 36 ton 1.332,00 zł
10) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie 468,00 zł
b) powyżej 15 do 30 miejsc włącznie 948,00 zł
c) powyżej 30 miejsc 1.692,00 zł
2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych określa się
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w wysokości:
a) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt
1:
— lit. a) - 528,00 zł
— lit. b) - 948,00 zł
— lit. c) - 1.164,00 zł
b) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt
4:
— lit. a) - 1.260,00 zł
— lit. b) - 1.320,00 zł
— lit. c) - 1.368,00 zł
c) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt
7:
— 576,00 zł
d) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt
10:
— lit. a) - 420,00 zł
— lit. b) - 888,00 zł
— lit. c) - 1.632,00 zł
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Słupska.
§ 3
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Słupsku XVII/216/07

z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin
1

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

3523
UCHWAŁA Nr XXXI/460/08
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie wzoru formularzy na podatek od nieruchomości.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 6 ust.
13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1653, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.
1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska w Słupskuuchwala,

co następuje:

podatku od nieruchomości”.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Słupska.
§ 3
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Słupsku XVII/217/07
z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wzoru formularzy na
podatek od nieruchomości.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

§ 1
W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od
nieruchomości:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1, o której mowa w art. 6 ust. 6 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, stanowiący załącznik Nr
1 do uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
– DN-1, o której mowa w art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz do deklaracji na podatek od
nieruchomości – ZN-1/A „Dane o nieruchomościach”;
4) określa się wzór załącznika do informacji w sprawie podatku
od nieruchomości oraz do deklaracji na podatek od nieruchomości – ZN-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.
Urz. WE L 368 z 17.12.1992)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie
specjalne.
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Zaá. Nr 1 do Uchwaáy Nr XXXI/460/08
Rady Miejskiej w Sáupsku z dnia
26 listopada 2008 roku

IN – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOĝCI
Podstawa prawna:
Skáadający:

Termin skáadania:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opáatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.)
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bĊdących wáaĞcicielami nieruchomoĞci lub obiektów budowlanych, posiadaczami
samoistnymi nieruchomoĞci lub obiektów budowlanych, uĪytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomoĞci lub ich
czĊĞci albo obiektów budowlanych lub ich czĊĞci, stanowiących wáasnoĞü Skarbu PaĔstwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoĞci mających wpáyw na powstanie, bądĨ wygaĞniĊcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia
zdarzenia mającego wpáyw na wysokoĞü podatku.

A. MIEJSCE SKàADANIA INFORMACJI
1.Prezydent Miasta Sáupska
Pl. ZwyciĊstwa 3
76-2006 Sáupsk

B. DANE PODATNIKA
2. Rodzaj wáasnoĞci, posiadania (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)
 wáaĞciciel
 wspóáwáaĞciciel

 uĪytkownik wieczysty
 wspóáuĪytkownik wieczysty

 posiadacz samoistny
 wspóáposiadacz samoistny

 posiadacz zaleĪny
 wspóáposiadacz zaleĪny

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Nazwisko, pierwsze imiĊ, drugie imiĊ
4. ImiĊ ojca, imiĊ matki

5. Data urodzenia

6. Numer PESEL

7. Numer NIP

8. Numer REGON

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
9. Kraj

10. Województwo

12. Kod pocztowy

13. Ulica

11. MiejscowoĞü

14. Numer domu

15. Numer lokalu

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (naleĪy wypeániü, gdy jest inny niĪ adres zamieszkania)
16. Kraj

17. Województwo

19. Kod pocztowy

20. Ulica

18. MiejscowoĞü
21. Numer domu

B.4. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓàWàAĝCICIELA

22. Numer lokalu

(naleĪy wypeániü, gdy nieruchomoĞü stanowi

wspóáwáasnoĞü)
23. Nazwisko, pierwsze imiĊ, drugie imiĊ
24. ImiĊ ojca, imiĊ matki

25. Data urodzenia

26. Numer PESEL

27. Numer NIP

28. Numer REGON

B.5. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓàWàAĝCICIELA
29. Kraj

30. Województwo

32. Kod pocztowy

33. Ulica

31. MiejscowoĞü
34. Numer domu

B.6. ADRES DO KORESPONDENCJI WSPÓàWàAĝCICIELA

35. Numer lokalu

(naleĪy wypeániü, gdy jest inny niĪ adres

zamieszkania)
36. Kraj

37. Województwo

39. Kod pocztowy

40. Ulica

38. MiejscowoĞü
41. Numer domu

42. Numer lokalu

C. OKOLICZNOĝCI POWODUJĄCE KONIECZNOĝû ZàOĩENIA INFORMACJI
43. OkolicznoĞci (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ i podaü datĊ zaistnienia okolicznoĞci mających wpáyw na wymiar podatku)

 1. informacja skáadana po raz pierwszy …..................................  2. korekta

uprzednio záoĪonej informacji (wykazu) ….................................

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
D.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. związanych z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej, bez wzglĊdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

(z wyjątkiem zwolnionych)

44.
....................................................................................................... m2
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45.
2. pod jeziorami, zajĊtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych
........................................................................................................ ha
3. sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe, za 46.
wyjątkiem związanych z prowadzoną dziaáalnoĞcią gospodarczą
........................................................................................................ m2
47.

4. pozostaáe grunty, w tym zajĊte na prowadzenie odpáatnej statutowej
dziaáalnoĞci poĪytku publicznego przez organizacje poĪytku publicznego

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

D.2. POWIERZCHNIA UĩYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĉĝCI (*)
wys. powyĪej 2,20 m


mieszkalnych



związanych z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej oraz
mieszkalnych lub ich czĊĞci zajĊtych na prowadzenie
dziaáalnoĞci gospodarczej









(*)

magazynowych związanych z prowadzeniem dziaáalnoĞci
produkcyjnej

zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiaáem siewnym
zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie
udzielania ĞwiadczeĔ zdrowotnych

wys. od 1,40 m do 2,20 m
(zaliczyü 50% powierzchni)

48.

49.

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

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

50.

51.

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

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

52.

53.

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

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

54.

55.

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

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

56.

57.
m2

pozostaáych, w tym zajĊtych na prowadzenie odpáatnej statutowej
dziaáalnoĞci poĪytku publicznego przez organizacje poĪytku
publicznego

m2

58.

59.

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

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

Do powierzchni uĪytkowej budynku lub jego czĊĞci naleĪy zaliczyü powierzchniĊ mierzoną, po wewnĊtrznej dáugoĞci Ğcian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dĨwigowych. Za kondygnacjĊ uwaĪa siĊ równieĪ garaĪe podziemne,
piwnice, sutereny i poddasza uĪytkowe.

D.3. BUDOWLE
60.

1. budowle
wartoĞü okreĞlona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - podstawĊ
opodatkowania zaokrągliü do peánych záotych (**)

........................................................................................................zá

E. INFORMACJA O ZAàĄCZNIKACH (do niniejszej informacji doáączono)
61. Liczba zaáączników ZN-1/A

62. Zaáącznik ZN-1/B
.......................

 tak

 nie

F. OĝWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
OĞwiadczam, Īe są mi znane przepisy ustawy Kodeks karny skarbowy o odpowiedzialnoĞci za podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym.
63. ImiĊ
64. Nazwisko

65. Data wypeánienia (dzieĔ - miesiąc - rok)

66. Podpis (pieczĊü) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

67. Telefon kontaktowy

68. Adres e-mail

OĝWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA (WSPÓàWàAĝCICIELA) /OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA (WSPÓàWàAĝCICIELA)
OĞwiadczam, Īe są mi znane przepisy ustawy Kodeks karny skarbowy o odpowiedzialnoĞci za podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym.
69. ImiĊ

70. Nazwisko

71. Data wypeánienia (dzieĔ - miesiąc - rok)

72. Podpis (pieczĊü) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

73. Telefon kontaktowy

74. Adres e-mail
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G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
75. Uwagi organu podatkowego

(**) Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), podstawy
opodatkowania zaokrągla siĊ do peánych záotych, w ten sposób, Īe koĔcówki kwot wynoszące mniej niĪ 50 groszy pomija siĊ, a koĔcówki kwot wynoszące
50 i wiĊcej groszy podwyĪsza siĊ do peánych záotych.

POLA JASNE WYPEàNIA PODATNIK. WYPEàNIAû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

Zaá. Nr 2 do Uchwaáy Nr XXXI/460/08
Rady Miejskiej w Sáupsku
z dnia 26 listopada 2008 roku

DN-1
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOĝCI
3. Rok

Podstawa prawna:

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

Skáadający:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spóáek niemających osobowoĞci prawnej bĊdących
wáaĞcicielami nieruchomoĞci lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomoĞci lub obiektów budowlanych,
uĪytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomoĞci lub ich czĊĞci albo obiektów budowlanych lub ich czĊĞci,
stanowiących wáasnoĞü Skarbu PaĔstwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bĊdących
wspóáwáaĞcicielami lub wspóáposiadaczami z osobami prawnymi, bądĨ z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowoĞci prawnej lub ze spóákami nieposiadającymi osobowoĞci prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotĊ
mieszkaniową.
Do dnia 15 stycznia kaĪdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoĞci mających wpáyw na powstanie
(wygaĞniĊcie) obowiązku podatkowego, lub wysokoĞü opodatkowania.

Termin skáadania:
Miejsce skáadania:

Organ podatkowy wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce poáoĪenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKàADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego
PREZYDENT MIASTA SàUPSKA
PL. ZWYCIĉSTWA 3
76-200 SàUPSK

B. OBOWIĄZEK ZàOĩENIA DEKLARACJI
4. OkolicznoĞci powodujące obowiązek záoĪenia deklaracji (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat):

1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok) ………………………………..

6. Przyczyny korekty deklaracji – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa (wypeániü w przypadku korekty)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZàOĩENIA DEKLARACJI
7. Rodzaj podmiotu (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat):

1. wáaĞciciel, uĪytkownik lub posiadacz

 2. wspóáwáaĞciciel, wspóáuĪytkownik lub wspóáposiadacz

D. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebĊdącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika bĊdącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
8. Rodzaj podatnika (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat):



1. osoba fizyczna
9. Nazwa peána * / Nazwisko **

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna w tym spóáka, nieposiadająca osobowoĞci prawnej

10. Nazwa skrócona * / Pierwsze imiĊ, drugie imiĊ **

11. Identyfikator REGON

12. Numer PESEL **

Pola 12, 13, 14 wypeánia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie zostaá nadany.
13. Data urodzenia (dzieĔ - miesiąc - rok)

14. ImiĊ ojca

15. ImiĊ matki
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D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
16. Kraj

17. Województwo

19. Gmina

18. Powiat

20. Ulica

21. Nr domu

23. MiejscowoĞü

24. Kod pocztowy

22. Nr lokalu

25. Poczta

DN-1

(1)

1/3
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
Stawka podatku
Podstawa opodatkowania
2
w m (ha)

Kwota podatku
zá,

1. Związanych z prowadzeniem dziaáalnoĞci
gospodarczej, bez wzglĊdu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków

26.

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

29.

3. Sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako
tereny mieszkaniowe, za wyjątkiem
związanych z prowadzoną dziaáalnoĞcią
gospodarczą
4. Pozostaáe grunty, w tym zajĊte na
prowadzenie odpáatnej statutowej
dziaáalnoĞci poĪytku publicznego przez
organizacje poĪytku publicznego

32.

,

m

,

30.

,

31.

,

ha

,

33.
,

34.

2

m

,

,
36.

35.
2

,

gr

28.

2

,

zá,

gr

27.

37.

,

m

,

E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĉĝCI
Stawka podatku

Podstawa opodatkowania
2
wm

Kwota podatku
zá,

1. Budynki mieszkalne - ogóáem

38.

39.
2

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyü 50% powierzchni)
w tym
kondygnacji - powyĪej 2,20 m
o
wysokoĞci:
2. Związane z prowadzeniem dziaáalnoĞci
gospodarczej oraz mieszkalne lub ich czĊĞci
zajĊte na prowadzenie dziaáalnoĞci
gospodarczej - ogóáem:

,

m

,

m

,

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyü 50% powierzchni)
w tym
kondygnacji - powyĪej 2,20 m
o
wysokoĞci:
4. ZajĊte na prowadzenie dziaáalnoĞci w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiaáem siewnym ogóáem
- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyü 50% powierzchni)
w tym
kondygnacji - powyĪej 2,20 m
o
wysokoĞci:
5. ZajĊte na prowadzenie dziaáalnoĞci
gospodarczej w zakresie udzielania
ĞwiadczeĔ zdrowotnych - ogóáem
- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyü 50% powierzchni)
w tym
kondygnacji - powyĪej 2,20 m
o
wysokoĞci:

,

2

42.
2

,

m

43.

44.

2

w tym
kondygnacji - powyĪej 2,20 m
o
wysokoĞci:
3. Magazynowe związane z prowadzeniem
dziaáalnoĞci produkcyjnej - ogóáem

zá,
40.

41.

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

gr

45.

,

m

,

46.
2

,

m

,

m

47.
2

48.

49.

50.

2

,

,

m

,

51.
2

,

m

,

m

52.
2

53.

54.

55.

2

,

,

m

,

56.
2

,

m

57.
2

,

m

58.

59.

60.

2

,

m

61.
2

,

m

,

m

62.
2

,

,

gr
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6. Pozostaáe, w tym zajĊte na prowadzenie
odpáatnej statutowej dziaáalnoĞci poĪytku
publicznego przez organizacje poĪytku
publicznego - ogóáem
- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyü 50% powierzchni)
w tym
kondygnacji - powyĪej 2,20 m
o
wysokoĞci:
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63.

64.

65.

2

,

m

,

,

66.
2

,

m

,

m

67.
2
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E.3.WARTOĝû BUDOWLI LUB ICH CZĉĝCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEMDZIAàALNOĝCI
GOSPODARCZEJ
1. Budowle

Podstawa
opodatkowania w zá
z dokáadnoĞcią do 1 zá

Stawka podatku

Kwota podatku
zá,

69.

68.

gr

70.

,

zá

%

,

F. àĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (w peánych záotych) ***)

71.
zá

G. INFORMACJA O ZAàĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji doáączono)
72. Liczba zaáączników ZN-1/A

73. Zaáącznik ZN-1/B skáadany (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat):
tak
nie





H. OĝWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
OĞwiadczam, Īe są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoĞci za podanie danych niezgodnych ze stanem
rzeczywistym.
74. ImiĊ

76. Data wypeánienia deklaracji
(dzieĔ - miesiąc - rok)

75. Nazwisko

77. Podpis (pieczĊü) podatnika / osoby
reprezentującej podatnika

78. Nr telefonu

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
79. Uwagi organu podatkowego

***) Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawĊ do wystawienia tytuáu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postĊpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z póĨn. zm.).
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

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

ZN-1/A
DANE O NIERUCHOMOĝCIACH
Zaáącznik ZN-1/A przeznaczony jest dla trzech nieruchomoĞci. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy
wiĊcej niĪ trzy nieruchomoĞci naleĪy wypeániü odrĊbne zaáączniki. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie
gminy wiĊcej niĪ dziewiĊü nieruchomoĞci dopuszcza siĊ záoĪenie indywidualnego wykazu.

3. Nr zaáącznika
.........

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
4. Niniejszy formularz stanowi zaáącznik do (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat):

1. Deklaracji DN-1

 2. informacji IN- 1

B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebĊdącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika bĊdącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Rodzaj podatnika (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat):

1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spóáka, nieposiadająca osobowoĞci prawnej

6. Nazwa peána * / Nazwisko **

7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imiĊ, drugie imiĊ **

8. Identyfikator REGON

9. Numer PESEL **

C. DANE O NIERUCHOMOĝCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH
OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU
C.1. POàOĩENIE NIERUCHOMOĝCI
10. PoáoĪenie nieruchomoĞci (adres)

C.2. TYTUà PRAWNY (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat):
11. Rodzaj wáasnoĞci

1. wáasnoĞü

12. Rodzaj posiadania samoistnego

 2. wspóáwáasnoĞü

13. Rodzaj uĪytkowania

1. uĪytkowanie wieczyste

1. posiadanie

 2. wspóáposiadanie

14. Rodzaj posiadania zaleĪnego

 2. wspóáuĪytk. wieczyste

1. posiadanie

C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAàEK, BUDYNKÓW, LOKALI

 2. wspóáposiadanie
1)

15. Dziaáka (nr dziaáki, nr obrĊbu)

16.Powierzchnia

17. Rodzaj gruntu - symbol uĪytku

18. Budynek (nr ewidencyjny - geodezyjny budynku)

19. Powierzchnia uĪytkowa

20. Funkcja budynku

21. Lokal (nr ewidencyjny lokalu)

22. Powierzchnia uĪytkowa

C.4. KSIĉGA WIECZYSTA
23. Numer ksiĊgi wieczystej (zbioru dokumentów) gruntu

24. Nazwa sądu

ZN-1/A

(1)

1/2
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D. DANE O NIERUCHOMOĝCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH
OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU
D.1. POàOĩENIE NIERUCHOMOĝCI
25. PoáoĪenie nieruchomoĞci (adres)

D.2. TYTUà PRAWNY (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat):
26. Rodzaj wáasnoĞci

1. wáasnoĞü

27. Rodzaj posiadania samoistnego

 2. wspóáwáasnoĞü

28. Rodzaj uĪytkowania

1. uĪytkowanie wieczyste

1. posiadanie

 2. wspóáposiadanie

29. Rodzaj posiadania zaleĪnego

 2. wspóáuĪytk. wieczyste

1. posiadanie

D.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAàEK, BUDYNKÓW, LOKALI

 2. wspóáposiadanie
1)

30. Dziaáka (nr dziaáki, nr obrĊbu)

31.Powierzchnia

32. Rodzaj gruntu - symbol uĪytku

33. Budynek (nr ewidencyjny - geodezyjny budynku)

34. Powierzchnia uĪytkowa

35. Funkcja budynku

36. Lokal (nr ewidencyjny lokalu)

37. Powierzchnia uĪytkowa

D.4. KSIĉGA WIECZYSTA
38. Numer ksiĊgi wieczystej (zbioru dokumentów) gruntu

39. Nazwa sądu

E. DANE O NIERUCHOMOĝCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH
OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU
E.1. POàOĩENIE NIERUCHOMOĝCI
40. PoáoĪenie nieruchomoĞci (adres)

E.2. TYTUà PRAWNY (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat):
41. Rodzaj wáasnoĞci

1. wáasnoĞü

42. Rodzaj posiadania samoistnego

 2. wspóáwáasnoĞü

43. Rodzaj uĪytkowania

1. uĪytkowanie wieczyste

1. posiadanie

 2. wspóáuĪytk. wieczyste

1. posiadanie

E.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAàEK, BUDYNKÓW, LOKALI

 2. wspóáposiadanie
1)

45. Dziaáka (nr dziaáki, nr obrĊbu)

46.Powierzchnia

47. Rodzaj gruntu - symbol uĪytku

48. Budynek (nr ewidencyjny - geodezyjny budynku)

49. Powierzchnia uĪytkowa

50. Funkcja budynku

51. Lokal (nr ewidencyjny lokalu)

52. Powierzchnia uĪytkowa

E.4. KSIĉGA WIECZYSTA
53. Numer ksiĊgi wieczystej (zbioru dokumentów) gruntu

1)

 2. wspóáposiadanie

44. Rodzaj posiadania zaleĪnego

Identyfikatory wykazuje siĊ, jeĪeli zostaáy nadane.
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

ZN-1/B
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU OD NIERUCHOMOĝCI
A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
3. Niniejszy formularz stanowi zaáącznik do (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat):

1. deklaracji DN-1

 2. informacji IN-1

B. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebĊdącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika bĊdącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj podatnika (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat):



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

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spóáka, nieposiad osobowoĞci prawnej

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

7. Identyfikator REGON

8. Numer PESEL **

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEē PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB
UCHWAàY RADY GMINY
Tytuá prawny zwolnienia

Grunty
2
powierzchnia w m

Art.7 ust.1 pkt 1 – budowle wchodzące w skáad infrastruktury
kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym
oraz zajĊte pod nie grunty, jeĪeli:
a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej
udostĊpniania licencjonowanym przewoĨnikom
kolejowym, lub
b) są przeznaczone wyáącznie do przewozu osób,
wykonywanego przez przewoĨnika kolejowego, który
równoczeĞnie zarządza tą infrastrukturą bez udostĊpniania
jej innym przewoĨnikom, lub
c) tworzą linie kolejowe o szerokoĞci torów wiĊkszej niĪ
1435 mm.

9.

Art.7 ust.1 pkt 1a – grunty, budynki i budowle pozostaáe po
likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków – do czasu
przeniesienia ich wáasnoĞci lub prawa uĪytkowania
wieczystego – nie dáuĪej jednak niĪ przez 3 lata od pierwszego
dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym staáa siĊ
ostateczna decyzja lub weszáo w Īycie rozporządzenie,
wyraĪające zgodĊ na likwidacjĊ linii lub ich odcinków, wydane
w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym
– z wyjątkiem zajĊtych na dziaáalnoĞü inną niĪ dziaáalnoĞü, o
której mowa w przepisach o transporcie kolejowym
Art.7 ust.1 pkt 2 – budowle infrastruktury portowej, budowle
infrastruktury zapewniającej dostĊp do portów i przystani
morskich oraz zajĊte pod nie grunty
Art.7 ust.1 pkt 2a – grunty, które znajdują siĊ w posiadaniu
podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską,
pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej,
zajĊte na dziaáalnoĞü okreĞloną w statucie tego podmiotu,
poáoĪone w granicach portów i przystani morskich – od
pierwszego dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu,
w którym podmiot ten wszedá w ich posiadanie – nie dáuĪej
niĪ przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajĊtych przez
podmiot inny niĪ podmiot zarządzający portem lub przystanią
morską
Art.7 ust.1 pkt 3 – budynki, budowle i zajĊte pod nie grunty
na obszarze czĊĞci lotniczych lotnisk uĪytku publicznego

11.

Budynki lub ich czĊĞci
2
powierzchnia uĪytkowa w m
10.

,
12.

,

13.

,

14.

15.

,
16.

,
17.

18.

19.

,
Art.7 ust.1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich czĊĞci:
a) sáuĪące dziaáalnoĞci leĞnej lub rybackiej,
b) poáoĪone na gruntach gospodarstw rolnych, sáuĪące
wyáącznie dziaáalnoĞci rolniczej,
c) zajĊte na prowadzenie dziaáów specjalnych produkcji
rolnej
Art.7 ust.1 pkt 5 – nieruchomoĞci lub ich czĊĞci zajĊte na
potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej
dziaáalnoĞci wĞród dzieci i máodzieĪy w zakresie oĞwiaty,
wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu,
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia dziaáalnoĞci
gospodarczej, oraz grunty zajĊte trwale na obozowiska i bazy
wypoczynkowe dzieci i máodzieĪy

Budowle
wartoĞü w zá

,
20.

,
21.

22.

,

,
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Grunty
2
powierzchnia w m

Tytuá prawny zwolnienia
Art.7 ust.1 pkt 6 - grunty i budynki wpisane indywidualnie do
rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji,
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem czĊĞci
zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej

23.

Art.7 ust.1 pkt 7 - grunty i budynki we wáadaniu muzeów
rejestrowanych

25.

Art.7 ust.1 pkt 8 - grunty poáoĪone na obszarach objĊtych
ochroną Ğcisáą, czynną lub krajobrazową, a takĪe budynki
i budowle trwale związane z gruntem, sáuĪące bezpoĞrednio
osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach
narodowych oraz w rezerwatach przyrody

27.

Budynki lub ich czĊĞci
2
powierzchnia uĪytkowa w m
24.

,

,
26.

,

,

29.

28.

,

,

Art.7 ust.1 pkt 8a - bĊdące wáasnoĞcią Skarbu PaĔstwa: grunty 30.
pokryte wodami jezior o ciągáym dopáywie lub odpáywie wód
powierzchniowych oraz grunty zajĊte pod sztuczne zbiorniki
wodne
Art.7 ust.1 pkt 9 - budowle waáów ochronnych, grunty pod
waáami ochronnymi i poáoĪone w miĊdzywalach, z wyjątkiem
zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej przez inne
podmioty niĪ spóáki wodne, ich związki oraz związki waáowe

31.

Art.7 ust.1 pkt 10 - grunty stanowiące nieuĪytki, uĪytki
ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem
zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej
Art.7 ust.1 pkt 11 - grunty stanowiące dziaáki przyzagrodowe
czáonków rolniczych spóádzielni produkcyjnych, którzy speániają
jeden z warunków:
a) osiągnĊli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepeánosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepeánosprawnoĞci,
d) są osobami caákowicie niezdolnymi do pracy
w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej
egzystencji
Art.7 ust.1 pkt 12 - budynki poáoĪone na terenie rodzinnych
ogrodów dziaákowych, nieprzekraczające norm powierzchni
ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan
i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajĊtych na dziaáalnoĞü
gospodarczą

33.

Budowle
wartoĞü w zá

,
32.

,

,
34.

,
35.

,

Art.7 ust.1 pkt 13 – budynki i budowle zajĊte przez grupĊ
producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup,
wykorzystywane wyáącznie na prowadzenie dziaáalnoĞci
w zakresie sprzedaĪy produktów lub grup produktów
wytworzonych w gospodarstwach czáonków grupy lub
w zakresie okreĞlonym w art.4 ust.2 ustawy z dnia 15 wrzeĞnia
2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o
zmianie innych ustaw, zgodnie z jej aktem zaáoĪycielskim

36.

37.

,
Art.7 ust.1 pkt 14 - nieruchomoĞci lub ich czĊĞci zajĊte na
prowadzenie nieodpáatnej statutowej dziaáalnoĞci poĪytku
publicznego przez organizacje poĪytku publicznego
Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów
opodatkowania zajĊtych na dziaáalnoĞü gospodarczą

38.

Art.7 ust.2 pkt 2 - szkoáy, placówki, zakáady ksztaácenia
i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne,
oraz organy prowadzące te szkoáy, placówki i zakáady, z tytuáu
zarządu,
uĪytkowania
lub
uĪytkowania
wieczystego
nieruchomoĞci szkolnych; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów
opodatkowania zajĊtych na dziaáalnoĞü gospodarczą inną niĪ
dziaáalnoĞü oĞwiatowa
Art.7 ust.2 pkt 3 - placówki naukowe PAN; zwolnienie nie
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajĊtych na dziaáalnoĞü
gospodarczą
Art.7 ust.2 pkt 4 - prowadzący zakáady pracy chronionej lub
zakáady aktywnoĞci zawodowej - w zakresie przedmiotów
opodatkowania zgáoszonych wojewodzie, jeĪeli zgáoszenie
zostaáo potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu
zakáadu pracy chronionej lub zakáadu aktywnoĞci zawodowej
albo zaĞwiadczeniem - zajĊtych na prowadzenie tego zakáadu,
z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących siĊ
w posiadaniu zaleĪnym podmiotów niebĊdących prowadzącymi
zakáady pracy chronionej lub zakáady aktywnoĞci zawodowej

43.

39.

41.

,
42.

,

,

Art.7 ust.2 pkt 5 - jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem
przedmiotów
opodatkowania
zajĊtych
na
dziaáalnoĞü
gospodarczą
Art.7 ust.2 pkt 5a - przedsiĊbiorcy o statusie centrum badawczorozwojowego uzyskanym na zasadach okreĞlonych w ustawie
z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania
dziaáalnoĞci innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r.
Nr 107, poz. 723) w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania
zajĊtych na cele prowadzonych badaĔ i prac rozwojowych
Art.7 ust.2 pkt 6 - Polski Związek Dziaákowców, z wyjątkiem
przedmiotów
opodatkowania
zajĊtych
na
dziaáalnoĞü
gospodarczą
Art.7 ust.3 Inne zwolnienia

44.

,

,
45.

46.

,

,

(1)

49.

48.

47.

,

,
50.

51.

,

,
52.

53.

54.

,
55.

,
56.

,

,

59.

58.

57.
,
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UCHWAŁA Nr XIX/168/2008
Rady Gminy Szemud
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie przedłużenia obowiązywania uchwały dotyczącej powołania Zespołu Szkół w Bojanie.
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Na podstawie art. 18 ust 2 p 9 lit h ustawy z 8.03.1990 r o
samorządzie gminnym (t.j. w Dz.U nr 142p 1591 z 2001 ze zm)
oraz na podstawie art. 17 ust 4,art. 59 u 1 ustawy z 7 września
1991” o systemie oświaty (t.j. w Dz.U nr 67 p 329 z 1996 ze
zm) niniejszym Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
przedłuża się termin wykonania uchwały nr VIII/56/2007
z dnia 31.05.2007 r w sprawie „powołania Zespołu Szkół w
Bojanie „ do dnia 1 września 2010 r.
§ 2

§ 3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Szemud.
§ 4
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej
ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego o czym należy poinformować wywieszając przez 30
dni ogłoszenie na tablicy Urzędu Gminy Szemud i publikując
jego treść w miesięczniku gminnym „Lesok”.

Pozostałe postanowienia uchwały z dnia 31.05.2007 nie
ulegają zmianie.

Przewodniczący
Rady gminy
Grzegorz Lasowski

3525
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W GDAŃSKU
POMORSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
PWKZ.R.4190-30/2677-9/2007/2008
z dnia 24 listopada 2008 r.

Na podstawie art. 9 ust. 6 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr
162 póz. 1568) Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Gdańsku wnosi o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego następującej informacji:

wództwa pomorskiego zostały wpisane n/w obiekty:
kościół parafialny p.w. św. Elżbiety w Pinczynie wraz z d. cmentarzem w obrębie działki nr 595, pomnikiem ks. S. Hoffmanna
i starodrzewem Pinczyn, gm. Zblewo, pow. starogardzki
(nr rejestru zabytków A - 1833)
Pomorski
Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Gdańsku
Marian Kwapiński

INFORMACJA
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku
informuje, że decyzją PWKZ.R.4190-30/2677-7/2007/2008 z
dnia 01.10.2008 r. do rejestru zabytków nieruchomych woje3526
OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU
z dnia 15 grudnia 2008 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipusz przeprowadzonych w dniu 14 grudnia 2008 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998
r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn.
zm.1) Komisarz Wyborczy w Gdańsku podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Lipusz przeprowadzonych w dniu 14 grudnia 2008 r.
I
A. Wybory przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych.
B. Wybierano 2 radnych spośród 2 kandydatów zgłoszonych
na 2 listach kandydatów.
C. Wybrano 2 radnych.
II
A. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych,
tj. okręgu nr 4, nr 5, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów w okręgach.
III
Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy nr 4, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowania nie przeprowadzono.
C. Radnym został wybrany:

z listy nr 1 KWW RAZEM DLA LIPUSZA
1) TURZYŃSKI Ludwik Józef
D. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Okręg wyborczy nr 5, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowania nie przeprowadzono.
C. Radnym został wybrany:
z listy nr 1 KWW RAZEM DLA LIPUSZA
1) GOSTOMSKI Czesław Bernard
D. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
Irma Kul
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz 1111.
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU
z dnia 15 grudnia 2008 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Smętowo Graniczne przeprowadzonych w dniu 14 grudnia
2008 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998
r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn.
zm.1) Komisarz Wyborczy w Gdańsku podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Smętowo Graniczne przeprowadzonych w dniu 14 grudnia
2008 r.
I
A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego
na 1 liście kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.
II
A. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj.
okręgu nr 9, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów
była równa liczbie mandatów w okręgu.

III
Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy nr 9, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowania nie przeprowadzono.
C. Radną została wybrana:
z listy nr 1 KWW STARA JANIA
1) CHYŁA Danuta
D. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
Irma Kul
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.
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