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3039
UCHWAŁA Nr XLI/1154/09
Rady Miasta Gdańska
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr
62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz.
1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r.: Dz. U. Nr 80,
poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.: Dz. U. Nr
102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r.: Dz.
U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, zm. z 2006
r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, zm. z
2007 r.: Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974,
Dz. U. Nr 173, poz. 1218, zm. z 2008 r.: Dz. U. Nr 180 poz.
1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458, zm. z 2009 r.: Nr 52 poz. 420)
oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844
zm., Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, Dz.
U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. Nr
251, poz. 1847, Dz. U. Nr 93, poz. 585, Dz. U. Nr 116, poz.
730, Dz. U. Nr 223 poz. 1463, zm. z 2009 r.: Dz. U. Nr 56
poz. 458) uchwala się, co następuje:
§1
Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
a) od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO II, EURO III EURO IV, EURO V – 444,00 zł
b) od pozostałych samochodów – 564,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
a) od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V – 456,00 zł
b) od pozostałych samochodów – 588,00 zł
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
a) od samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V – 936,00 zł
b) od pozostałych samochodów – 1 176,00 zł
2. od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne
niezależnie od liczby osi, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 1 872,00 zł
3. od samochodu ciężarowego z innym niż pneumatyczne
lub uznane za równoważne systemem zawieszenia osi
jezdnych o liczbie osi równej dwie lub trzy i dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton –
2 628,00 zł
4. od samochodu ciężarowego z innym niż pneumatyczne
lub uznane za równoważne systemem zawieszenia osi
jezdnych o liczbie osi równej cztery lub więcej i dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
– 2 688,00 zł
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III,
EURO IV, EURO V – 1 248,00 zł
b) od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych
– 1 596,00 zł
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystoso-

wanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne niezależnie od liczby osi, o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
a) od 12 do 36 ton włącznie – 1 572,00 zł
b) powyżej 36 ton – 1 932,00 zł
7. od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z
innym niż pneumatyczne lub uznane za równoważne
systemem zawieszenia osi jezdnych niezależnie od
liczby osi, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
1) od 12 do 36 ton włącznie – 2 076,00 zł
2) powyżej 36 ton – 2 688,00 zł
8. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego – 312,00 zł
9. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
1) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne:
a) od 12 do 36 ton włącznie – 960,00 zł
b) powyżej 36 ton – 1 308,00 zł
2) z pozostałym zawieszeniem:
a) od 12 do 36 ton włącznie – 1 464,00 zł
b) powyżej 36 ton – 1 908,00 zł
10. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniejszej niż 30 miejsc:
a) od autobusu spełniającego normy ekologiczne
EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V – 564,00 zł
b) od pozostałych autobusów – 720,00 zł
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
a) od autobusu spełniającego normy ekologiczne
EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V– 1 248,00 zł
b) od pozostałych autobusów – 1 572,00 zł
§2
Traci moc uchwała Nr XXIX/799/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdańska.
§4
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
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1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

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

Zaáącznik Nr 1do uzasadnienia
Uchwaáy Nr XLI/1154/09
Rady Miasta GdaĔska
z dnia 29 paĨdziernika 2009 r.

Rodzaj Ğrodka
transportowego

Propozycja wzrostu stawek podatku od Ğrodków transportowych na rok 2010
Rok 2009
Rok 2010
MAX
stawka zastosowana
stawka proponowana
MAX
stawka
stawka
pozostaáe
dla pojazdów
pozostaáe dla pojazdów
pojazdy
z silnikiem speániającym
pojazdy
z silnikiem speániającym
normy EURO II, III, IV
normy EURO II, III, IV
(ewentualnie z zawieszeniem
(ewentualnie z zawieszenie
pneumatycznym lub uznanym za
pneumatycznym lub
równowaĪne)
uznanym
za równowaĪne)

Samochody
ciĊĪarowe o
dopuszczalnej
masie caákowitej
a) powyĪej 3,5 t.
do 5,5 t. wáącznie

704,61

528,00

420,00

729,28

564,00

444,00

b )powyĪej 5,5 t.
do 9 t. wáącznie

1 175,49 552,00

432,00

1 216,64

588,00

456,00

c) powyĪej 9 t.
i poniĪej 12 t.

1 410,58 1 128,00

900,00

1 459,96

1 176,00

936,00

d) równej lub
powyĪej 12 t.

2 691,81

1 800,00

2 786,03

1 872,00

-o liczbie osi równej
2 lub 3

2 532,00

2 628,00

2 592,00

2 688,00

- o liczbie osi równej
4 lub wiĊcej
Przyczepy lub
naczepy, które
áącznie z pojazdem
silnikowym posiadają
dopuszczalną
masĊ caákowitą:
a) od 7 t. i
poniĪej 12 t.

1 410,58 300,00

-

1 459,96

312,00

b) od 12 t.
wáącznie do 36 t.
wáącznie

1 645,67 1 404,00

924,00

1 703,27

1 464,00

960,00

c) powyĪej 36 t

2 080,58 1 836,00

1 248,00

2 153,41

1 908,00

1 308,00
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transportowego

Rok 2009
stawka zastosowana

MAX
stawka
pozostaáe
pojazdy
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MAX
stawka

Rok 2010
stawka proponowana
pozostaáe
pojazdy

dla pojazdów
z silnikiem speániającym
normy EURO II, III, IV
(ewentualnie z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
za równowaĪne)

dla pojazdów
z silnikiem speániającym
normy EURO II, III, IV
(ewentualnie z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za
równowaĪne)

Autobusy o iloĞci
miejsc do
siedzenia:
a)

mniej niĪ 30

1 645,67

684,00

540,00

1 703,27

720,00

2 080,58 1 500,00

1 200,00

2 153,41

1 572,00

1 248,00

1 645,67 1 512,00

1 200,00

1 703,27

1 596,00

1 248,00

b) od 12t. do 36 t. 2 080,58 2 004,00
wáącznie

1 524,00

2 153,41

2 076,00

1 572,00

2 691,81 2 592,00

1 860,00

2 786,03

2 688,00

1 932,00

b) równej lub
wyĪszej niĪ 30

564,00

Ciągniki siodáowe i
balastowe o dop.
masie caákowitej zes
poj.
a)

c)

od 3,5t. i
poniĪej 12 t.

powyĪej 36t.

Zaáącznik Nr 2 do uzasadnienia
Uchwaáy Nr XLI/1154/09
Rady Miasta GdaĔska
z dnia 29 paĨdziernika 2009 r.

PROPOZYCJA WZROSTU STAWEK PODATKU OD ĝRODKÓW
TRANSPORTOWYCH NA 2010 ROK
2009 rok
2010 rok
Lp.

Rodzaj pojazdu

1

PowyĪej 3,5 tony do
5,5 tony wáącznie:
Od samochodu
speániającego normy
ekologiczne
EUROII, EURO III,
EURO IV
od pozostaáych
samochodów
PowyĪej 5,5 tony do
9 ton wáącznie:
Od samochodu
speániającego normy
ekologiczne EURO
II, EURO III,
EURO IV
od pozostaáych
samochodów

a/

b/
2
a/

b/

Stawka
zastosowana
w zá

Stawka
proponowana
w zá

% wzrostu stawek

420,00

444,00

5,72

528,00

564,00

6,82

432,00

456,00

5,56

552,00

588,00

6,52
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3
a/

b/
2

3

4

5

powyĪej 9 ton i
poniĪej 12 ton:
od samochodu
speániającego normy
ekologiczne EURO
II, EURO III,
EURO IV
od pozostaáych
samochodów
od samochodu
ciĊĪarowego z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
z zawieszeniem
uznanym za
równowaĪne
niezaleĪnie od
liczby osi, o
dopuszczalnej masie
caákowitej równej
lub wyĪszej niĪ 12
ton
od samochodu
ciĊĪarowego z
innym niĪ
pneumatyczne lub
uznane za
równowaĪne
systemem
zawieszenia osi
jezdnych o liczbie
osi równej dwie lub
trzy i dopuszczalnej
masie caákowitej
równej lub wyĪszej
niĪ 12 ton
od samochodu
ciĊĪarowego z
innym niĪ
pneumatyczne lub
uznane za
równowaĪne
systemem
zawieszenia osi
jezdnych o liczbie
osi równej cztery
lub wiĊcej
dopuszczalnej masie
caákowitej równej
lub wyĪszej niĪ 12
ton
od ciągnika
siodáowego lub
balastowego,
przystosowanego do
uĪywania áącznie z
naczepą lub
przyczepą o
dopuszczalnej masie
caákowitej zespoáu
pojazdów od 3,5
tony i poniĪej 12 ton
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900,00

936,00

4,00

1 128,00

1 176,00

4,26

1 800,00

1 872,00

4,00

2 532,00

2 628,00

3,80

2 592,00

2 688,00

3,71
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a/

b/

6

a/
b/
7

1/
2/
8

y p
j
Speániającego
normy ekologiczne
EURO II, EURO
III, EURO IV
od pozostaáych
ciągników
siodáowych i
balastowych
Od ciągnika
siodáowego lub
balastowego,
przystosowanego do
uĪywania áącznie z
naczepą lub
przyczepą z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równowaĪne
niezaleĪnie od
liczby osi, o
dopuszczalnej masie
caákowitej zespoáu
pojazdów
od 12 do 36 ton
wáącznie
powyĪej 36 ton
od ciągnika
siodáowego,
przystosowanego do
uĪywania áącznie z
naczepą lub
przyczepą z innym
niĪ pneumatyczne
lub uznane za
równowaĪne
systemem
zawieszenia osi
jezdnych
niezaleĪnie od
liczby osi, o
dopuszczalnej masie
caákowitej zespoáu
pojazdów:
od 12 do 36 ton
wáącznie
powyĪej 36 ton
od 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
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1 200,00

1 248,00

4,00

1 512,00

1 596,00

5,56

1 524,00

1 572,00

3,15

1 860,00

1 932,00

3,87

2 004,00

2 076,00

3,60

2 592,00
300,00

2 688,00
312,00

3,71
4,00
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9

1

a/
b/
2
a/
b/
10

1
a/

b/
2
a/

b/
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od przyczepy i
naczepy, które áącznie
z pojazdem
silnikowym posiadają
dopuszczalną masĊ
caákowitą równą i
wyĪszą niĪ 12 ton, z
wyjątkiem związanych
wyáącznie
dziaáalnoĞcią rolniczą
prowadzoną przez
podatnika podatku
rolnego:
Z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równowaĪne:

od 12 do 36 ton
wáącznie
powyĪej 36 ton
z pozostaáym
zawieszeniem:
od 12 do 36 ton
wáącznie:
powyĪej 36 ton
od autobusów, w
zaleĪnoĞci od liczby
miejsc do siedzenia:
mniejszej niĪ 30
miejsc:
od autobusu
speániającego normy
ekologiczne EURO
II, EURO III,
EURO IV
od pozostaáych
autobusów
równej lub wyĪszej
niĪ 30 miejsc:
od autobusu
speániającego normy
ekologiczne EURO
II, EURO III,
EURO IV
od pozostaáych
autobusów:

924,00

960,00

3,90

1 248,00

1 308,00

4,81

1 404,00

1 464,00

4,28

1 836,00

1 908,00

3,93

540,00

564,00

4,45

684,00

720,00

5,26

1 200,00

1 248,00

4,00

1 500,00

1 572,00

4,80
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UCHWAŁA Nr XLI/1155/09
Rady Miasta Gdańska
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności
i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gdańska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62,
poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 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, zm. z 2008 r.: Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr
223 poz. 1458, zm. z 2009 r.: Nr 52 poz. 420), art. 15 i art.
19 pkt 1 lit.a), pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. 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. Dz. U. Nr 223 poz. 1463,
zm. z 2009 r.: Dz. U. Nr 56 poz. 458), art. 47 § 4a ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.
U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, zm. z 2005 r.: Dz. U Nr 85, poz.
727, Dz. U. Nr 86 poz. 732, Dz. U Nr 143, poz. 1199; zm z
2006 r.: Dz. U. Nr 66, poz. 470, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz.
U. Nr 217, poz. 1590, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, zm z 2007
r.: Dz. U. Nr 105, poz. 721, Dz. U. Nr 120, poz. 818, Dz. U.
Nr 112, poz. 769, Dz. U. Nr 195 poz. 1414, Dz. U. Nr 225
poz. 1671, zm. z 2008 r.: Dz. U. Nr 118, poz. 745, Dz. U. Nr
141 poz. 888, Dz. U. Nr 180 poz. 1109, Dz. U. Nr 209 poz.
1316, Dz. U. Nr 209 poz. 1318, Dz. U. Nr 209 poz. 1320, zm.
z 2009 r.: Dz. U. Nr 18 poz. 97, Dz. U. Nr 44 poz. 362, Dz. U.
Nr 57 poz. 466) uchwala się, co następuje:

nych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach,
z wyjątkiem tych osób i jednostek, które są podatnikami
podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami
opodatkowania położonymi na targowiskach.
§3
Zwalnia się od opłaty targowej miejsca zajęte na sprzedaż wyrobów własnej działalności plastycznej oraz przedmiotów kolekcjonerskich w czasie trwania jarmarków.
§4
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.
§5

Określa się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży
dokonywanej na targowiskach w następującej wysokości:
1) na terenie przewidzianym na prowadzenie jarmarków, kiermaszów i imprez handlowych oraz
na placach, na których organizowany jest handel
okolicznościowy na czas określony - 5,80 zł za m2
(opłata za 1 m2 oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni)
2) na terenie miasta w miejscach wyznaczonych pod
sezonową działalność handlową i gastronomiczną na
czas określony: - 2,50 zł za m2 (opłata za 1 m2 oznacza
opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni)
3) w miejscach przewidzianych na prowadzenie giełdy
samochodowej, od jednego środka transportowego,
- 6,60 zł
4) na terenie pozostałych miejsc, w których prowadzony
jest handel – w/g stawek określonych w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały, w zależności od formy
sprzedaży; przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć kwoty 681,54 zł.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej zobowiązanych do jej
poboru, wyznacza się osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby
fizyczne – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości
20% pobranej opłaty.
4. Inkasent wpłaca do budżetu miasta pełną kwotę zebranej opłaty targowej i rozlicza się z pobranych druków,
z zastrzeżeniem ust. 5:
— do dnia 14 każdego miesiąca opłaty pobrane w okresie od 1-go do 10-go każdego miesiąca,
— do dnia 24 każdego miesiąca opłaty pobrane w okresie od 11-go do 20-go każdego miesiąca,
— do dnia 04 każdego miesiąca opłaty pobrane w okresie od 21 do końca poprzedniego miesiąca.
5. Inkasent pobierający opłatę targową okolicznościowo
w okresie jarmarków świątecznych oraz na placach, na
których organizowany jest handel okolicznościowy na
czas określony, wpłaca do budżetu miasta pełną kwotę
pobranych opłat za każde kolejne 10 dni trwania jarmarku lub handlu, do czwartego dnia następującego po
upływie okresu pełnych 10 dni. W przypadku jarmarku
świątecznego lub handlu okolicznościowego trwającego niepełne 10 dni lub gdy do zakończenia jarmarku
lub handlu zostało niepełne 10 dni, inkasent dokonuje
wpłaty do czwartego dnia od zakończenia jarmarku lub
handlu.
6. Inkasent obowiązany jest do wpłacenia całości pobranej
kwoty każdorazowo przed pobraniem kolejnej partii
druków opłaty targowej.
7. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności
inkasent otrzyma na podstawie złożonego do Urzędu
Miejskiego w Gdańsku rozliczenia pobranej opłaty oraz
wystawionego rachunku lub faktury. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wpływu rachunku
lub faktury.

§2

§6

Opłatę targową pobiera się według stawek określonych
w § 1 niniejszej uchwały od osób fizycznych i osób praw-

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdańska.

§1
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§7
1. Traci moc uchwała Nr XXIX/796/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zasad
ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości
stawek opłaty targowej na terenie miasta Gdańska.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

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

Zaáącznik Nr 1
do uchwaáy Nr XLI/1155/09
Rady Miasta GdaĔska
z dnia 29 paĨdziernika 2009 r.
Dzienne stawki opáaty targowej wynoszą:
Formy sprzedaĪy

1.

Od sprzedaĪy z pojazdu samochodowego,
przyczepy, naczepy, platformy itp.
- od kaĪdego Ğrodka transportowego:
a) o áadownoĞci do 2,5 tony
b) o áadownoĞci powyĪej 2,5 tony

2.

3.

Stawka opáaty targowej
(w zá)

5,80
8,80

Od sprzedaĪy z ziemi, rĊki, stoiska, straganu, áawy,
stoáu itp.
- od 1 mb zajĊtej powierzchni:
a) na terenie ulicy Dáugiej i Dáugi Targ
b) na pozostaáym terenie Miasta GdaĔska

5,80
2,00

Od sprzedaĪy áączonej dokonywanej z miejsc
wyszczególnionych w pkt.2 i z samochodu
z towarem - dodatkowo od kaĪdego
samochodu

3,00

ObjaĞnienia:
1. Przy sprzedaĪy opisanej w pkt. 3 pobiera siĊ opáatĊ targową naliczoną w kwocie áącznej przy zastosowaniu
stawek okreĞlonych w pkt. 2 i 3.
2. Opáata za 1mb – oznacza opáatĊ za kaĪdy rozpoczĊty mb powierzchni zajĊtej na sprzedaĪ.
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3. Stowarzyszenie Kupców Targowiska Gdańsk-Wrzeszcz
Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 21D.
4. Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Gdańsk, ul. Beniowskiego 5.
5. Stowarzyszenie Kupców Polanki, Gdańsk, ul. Polanki
1A.
6. Jarosław Malinowsk.
7. Paweł Bednarczyk Parki i Ogrody Gdańsk, ul. Marynarki
Polskiej 177

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/1155/09
Rady Miasta Gdańska
z dnia 29 października 2009 r.
1. Stowarzyszenie Kupców i Producentów Rynek Elbląska
w Gdańsku, Gdańsk, ul. Zawodników 1A.
2. Zielony Rynek Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Czerwony Dwór.

Zaáącznik Nr 1
do uzasadnienia
do Uchwaáy Nr XLI/1155/09
Rady Miasta GdaĔska
z dnia 29 paĨdziernika 2009 r.
Propozycje wzrostu dziennych stawek opáaty targowej na rok 2010
Forma sprzedaĪy
na terenie przewidzianym na
prowadzenie jarmarków, kiermaszy
i imprez handlowych oraz na placach, na
których organizowany jest handel
okolicznoĞciowy na czas okreĞlony
na terenie miasta w miejscach
wyznaczonych pod sezonową
dziaáalnoĞü handlową i gastronomiczną
na czas okreĞlony
w miejscach przewidzianych na
prowadzenie gieády samochodowej,
od jednego Ğrodka transportowego,
Od sprzedaĪy z pojazdu
samochodowego, przyczepy, naczepy,
platformy itp. od kaĪdego Ğrodka
transportowego:
o áadownoĞci do 2,5 tony
o áadownoĞci powyĪej 2.5 tony*
Od sprzedaĪy z ziemi, rĊki, stoiska,
straganu, áawy, stoáu itp. od 1 mb zajĊtej
powierzchni:
a) na terenie ulicy Dáugiej i Dáugi Targ
b) na pozostaáym terenie m. GdaĔska
Od sprzedaĪy áączonej dokonywanej z
miejsc wyszczególnionych w pkt.2
Zaáącznika Nr 1 do Uchwaáy i z
samochodu z towarem - dodatkowo od
kaĪdego samochodu*

Rok 2009
(w zá)

Rok 2010
Propozycja (w zá)

Zmiana
(w %)

5,80

5,80

0,00

1,40

2,50

78,57

6,40

6,60

3,13

5,60

5,80

3,57

-

8,80

-

1,90

5,80
2,00

5,26

-

3,00

-

*brak zmiany (w %) wynika z niemoĪnoĞci porównania stawek, które w 2010 zostaáy ograniczone do faktycznie
wystĊpujących
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UCHWAŁA Nr XLI/1156/09
Rady Miasta Gdańska
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności
i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr
62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 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, zm. z 2008 r.: Dz. U. Nr 180 poz. 1111,
Dz. U. Nr 223 poz. 1458, zm. z 2009 r.: Nr 52 poz. 420), art.
19 pkt 1 lit.b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121
poz. 844, 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. Dz. U. Nr 223 poz. 1463,
zm. z 2009 r.: Dz. U. Nr 56 poz. 458), art. 47 § 4a ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, zm. z 2005 r.: Dz. U Nr 85, poz. 727,
Dz. U. Nr 86 poz. 732, Dz. U Nr 143, poz. 1199; zm z 2006
r.: Dz. U. Nr 66, poz. 470, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr
217, poz. 1590, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, zm z 2007 r.: Dz.
U. Nr 105, poz. 721, Dz. U. Nr 120, poz. 818, Dz. U. Nr 112,
poz. 769, Dz. U. Nr 195 poz. 1414, Dz. U. Nr 225 poz. 1671,
zm. z 2008 r.: Dz. U. Nr 118, poz. 745, Dz. U. Nr 141 poz.
888, Dz. U. Nr 180 poz. 1109, Dz. U. Nr 209 poz. 1316, Dz.
U. Nr 209 poz. 1318, Dz. U. Nr 209 poz. 1320, zm. z 2009
r.: Dz. U. Nr 18 poz. 97, Dz. U. Nr 44 poz. 362, Dz. U. Nr 57
poz. 466), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie
powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać
opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249 poz. 1851) uchwala, co
następuje:

kowych w jednostkach własnych lub na drukach kwitariuszy przychodowych K-103 pobieranych w Wydziale
Finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
4. Dowód uiszczenia opłaty miejscowej powinien zawierać
dane umożliwiające: identyfikację egzemplarza pokwitowania, podatnika, podatku, wysokości pobranej
kwoty, okresu którego wpłata dotyczy, datę wpłaty.
5. Inkasent jest obowiązany do wpłacenia do budżetu
miasta pełnej kwoty zebranej opłaty miejscowej w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym pobrano opłatę.
6. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności
inkasent otrzyma na podstawie złożonego do Urzędu
Miejskiego w Gdańsku rozliczenia pobranej opłaty oraz
wystawionego rachunku lub faktury. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wpływu rachunku
lub faktury.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku
bankowego zleceniodawcy.
§4
1. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do
jej poboru, wyznacza się osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby
fizyczne wskazane w załączniku Nr 1.
2. Do poboru w drodze inkasa wyznacza się również osoby
prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nie wymienione
w załączniku Nr 1, które świadczą usługi podlegające
obowiązkowi uiszczenia opłaty miejscowej na terenie
miasta Gdańska.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdańska.

§1

§6

1. Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej
niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych
lub szkoleniowych w mieście Gdańsku w wysokości
1,90 zł.
2. Poboru opłaty dokonuje się bez względu na porę
roku.

1. Traci moc uchwała Nr XXIX/795/08 z dnia 30 października 2008 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i
wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta
Gdańska.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

§2
Od indywidualnego pobytu dzieci i młodzieży szkolnej
(w tym akademickiej) oraz emerytów i rencistów, opłatę
miejscową określa się w wysokości 1,00 zł.
§3
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanej opłaty.
3. Poboru opłaty miejscowej inkasenci dokonują na
drukach stosowanych do przyjmowania wpłat gotów-

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/1156/09
Rady Miasta Gdańska
z dnia 29 października 2009 r.
Wykaz inkasentów opłaty miejscowej:
1. „Abak” Pokoje Gościnne Maciej Macur, 80-171
Gdańsk, ul. Betovena 8 b
2. „Agis” Pokoje Gościnne, 80-110 Gdańsk, ul. Drwęcka 9,
3. „Alfa” Kurkowska Krystyna, 80-279 Gdańsk, ul. Kmieca 7,
4. „AkaP” s.c. Falkiewicz, Świgoń, Szymańska „Stara
Karczma”, 80-324 Gdańsk, ul. Stary Rynek Oliwski 7,
5. Amber Apartament, 80-828 Gdańsk, ul. Długi Targ
20/21/1
6. „Ango” Wynajem pokoi Jan Psuj, 80-339 Gdańsk,
ul.Dickmana 13,
7. A p a r t a m e n t N a S t a r ó w c e , 8 0 - 1 1 0 G d a ń s k ,
ul. Św. Ducha 53/55
8. Apartament Wakacyjny Franiszek Szajda, 80-171
Gdańsk, ul. Beethovena 38/1,
9. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im.
J. Śniadeckiego, 80-336 Gdańsk, ul. Czyżewskiego 33,
10. Bar Gastronomiczno – Rozrywkowy „Rozi”, 80-392
Gdańsk, ul. Słupska 28,
11. Biuro Handlowe „Tallar” Teresa i Ryszard Talar „Zajazd Talar”, 80-017 Gdańsk, ul. Św. Wojciecha 217,
12. BLB Marcin Bortkun „Just Hotel”, 80-726 Gdańsk,
Zawodzie 20,
13. „Bursa Gdańska”, 80-845 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 51/52,
14. „Bosz” Wynajem pokoi Jerzy Szymański, 80-110
Gdańsk, ul. Na Zboczu 105,
15. Camping Stogi, 80-656 Gdańsk, ul Wydmy 9,
16. Centrum Edukacji Nauczycieli, 80-401 Gdańsk,
ul. Hallera 14,
17. Centrum Hotelowo – Konferencyjne „Alma”, 80-680
Gdańsk, ul. Falowa 4,
18. „Goldwasser”, 80-888 Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 22,
19. Dom Aktora s.c. W. Kusińska, 80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 55/56,
20. Dom Muzyka, 80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2
21. Centrum Hotelowo – Konferencyjne B. Zdanowski
K. Podkówka Spółka Jawna 80-680 Gdańsk, ul. Lazurowa 8
22. Dom Wczasowy „Stogi”, 80-687 Gdańsk, ul. Wydmy 4,
23. Dom Pielgrzyma przy Parafii Miłosierdzia Bożego, 80206 Gdańsk, ul.Myśliwska 25,
24. Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M.
Kolbego w Gdańsku, 80-822 Gdańsk, ul. Św. Trójcy 4
25. Dworek Pani Walewska Stefan Walewski, 80-298
Gdańsk, ul. Kartuska 477,
26. Dwór Oliwski, 80-328 Gdańsk ul. Bytowska 4,
27. „Fala” Wynajem Pokoi Gościnnych, 80-680 Gdańsk,
ul.Falowa 3 Zofia i Sławomir Tryb,
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28. Fast S.C. Piotr Stępniewski, 80-232 Gdańsk, ul. Matejki 6,
29. Firma Handlowa – Usługowa „Jan” Jan Pyrzanowski,
80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 9,
30. Forten Hotels Gdynia, ul. Władysława IV 43, Hotel
Aureus, 80-839 Gdańsk, ul. Sieroca 3
31. Gdański Dom Nauczyciela 80-237 Gdańsk, ul. Upahegena 28,
32. Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec”, 80-309
Gdańsk, Al. Grunwaldzka 470
33. Gniecki Kazimierz „Gościniec Gniecki”, 80-175 Gdańsk,
ul. Kartuska 357,
34. Gospodarstwo Pomocnicze Woj. Ośrodka Doradztwa
Rolniczego „Hotelik Lipce”
35. Grand –Tourist s. c., 80-895 Gdańsk, ul. Podwale
Grodzkie 8,
36. „Gryf” Gdańsk, 80-871 ul. Jana z Kolna 22/26,
37. Handel Usługi Transport Jacek Cegielski, 80-680
Gdańsk ul. Turystyczna 6c,
38. Hostel przy Targu Rybnym, 80-841 Gdańsk, ul. Grodzka 21
39. Hotel „Amazonka” Panek Teresa, 80-360 Gdańsk,
ul. Krzywoustego 13,
40. Hotel „Bartan”, 80-680 Gdańsk, Turystyczna 9A,
41. Hotel „Dal”, 80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4,
42. Hotel „Gdańsk”, 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 9
43. Hotel „Hanza”, 80-888 Gdańsk ul. Tokarska 6,
44. Hotel „Impresja”, 80-210 Gdańsk, ul. Tuwima 12
45. Hotel „Królewski”, 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1,
46. Hotel „Lival” Gdańsk, 80-512 ul. Młodzieży Polskiej
10-12,
47. Hotel „Mercure Hevelius” 80-890 Gdańsk, ul Heveliusza 22,
48. Hotel Novotel Marina, 80-342 Gdańsk, ul. Jelitkowska 20,
49. Hotel Novotel Centrum, 80-749 Gdańsk, ul. Pszenna1,
50. Hotel Oliwski, 80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 1,
51. Hotel Otomin, 80-174 Gdańsk, ul. Żurawia 2
52. Hotel „Parnas”, 80-750 Gdańsk, ul. Spichrzowa 27
53. Hotel „Podewils”, 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 2,
54. Hotel „Posejdon”, 80-341 Gdańsk, ul. Kapliczna 30,
55. Hotel „Qubus”, 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 47/52
56. Hotel „Renusz”, 80-680 Gdańsk, ul. Nadwiślana 56,
57 Hotel „Soltor”, 80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25
58. Hotel „Szydłowski”, 80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka
114,
59. Hotel,,Wolne Miasto” 80-834. Gdańsk, ul. Świętego
Ducha 2,
60. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Żelisławki 2 Pszczółki,
Ośrodek Wypoczynkowy JUNG, 80-680 Gdańsk,
ul. Tęczowa 45,
61. „Jaszczurówka” Usługi Handlowo – Gastronomiczne
Barbara Jaszczurowska 80-292 Gdańsk, Podkarpacka 11,
62. „Jaśkowy Dworek’, 80-286 Gdańsk, ul.Jaśkowa Dolina
57a,
63. Klub Strzelecki – Pokoje Gościnne, 80-286 Gdańsk,
ul. Jaśkowa Dolina 114
64. Kolegium Pracowników Służb Społecznych „Nord”
Kompleks Usług Szkoleniowo-Noclegowych, 80-502
Gdańsk, ul. Hallera 245,
65. Komenda Wojewódzka Policji Hotel Policyjny, 80-043
Gdańsk, ul.Trakt św. Wojciecha 113,
66. Krystyna Bled Pośrednictwo w Obrocie Nierucho-
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mościami „Patio”, 80-225 Gdańsk, ul. Wassowskiego
17/1,
67. ,,La Petite” Pensjonat, 80-110 Gdańsk, ul. Na Zboczu
39,
68. „Lido” Jerzy Szymanik, 80-512 Gdańsk, ul. Brzeźnieńska 4,
69. „Mac – Tur” Pokoje Gościnne Maria Macur, 80-171
Gdańsk, ul. Beethovena 8,
70. ,,Margaritta” Pokoje Gościnne, 80-001 Gdańsk, ul.
Trakt św. Wojciecha 338,
71. ,,Miks Elektronik” Sp.z o.o. Pokoje Gościnne Rybka,
80-402 Gdańsk, ul. Kliniczna 1C,
72. ,,Melisa” Sp. z o.o., 80-680 Gdańsk, ul. Turystyczna
90,
73. Morski Oddział Straży Granicznej – Internat, 80-917
Gdańsk, ul. Oliwska 35,
74. Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy, 80-819
Gdańsku ul. Okopowa 1,
75. Noclegi „U Justyny” Teresa Krzyczkowska, 80-734
Gdańsk, ul. Olszyńska 53A,
76. Obiekt Turystyczny „Celnik” 80-680 Gdańsk, ul. Nadwiślańska 9,
77. Ośrodek Dom Harcerza w Gdańsku, 80-823 Gdańsk ul.
Za Murami 2-10,
78. Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, 80-336 Gdańsk,
ul. Wiejska 1
79. Ośrodek Wypoczynkowy „Koral”, 80-680 Gdańsk,
ul Turystyczna 20,
80. Ośrodek Wypoczynkowy „Neptun”, 80-680 Gdańsk,
ul. Tęczowa 12,
81. Ośrodek Wypoczynkowy „Relaks”, 80-680 Gdańsk
ul. Barwna 1,
82. „Pan Tadeusz”– wynajem pokoi, 80-123 Gdańsk,
ul. Pana Tadeusz 74,
83. Pensjonat „Bursztyn” Małgorzata Kwiatkowska, 80-512
Gdańsk, ul. Oksywska 1,
84. Pensjonat „Stara Wędzarnia”, 80-680 Gdańsk, ul.
Nadwiślańska 79,
85. PHU Mac Maciej Mogilnicki, 80-690 Gdańsk, ul. Wiosłowa 40,
86. PHU Automatyka Serwis Bydgoszcz ul. Chołoniewskiego 46, Ośrodek Wypoczynkowy „Bursztyn” 60-680
Gdańsk, ul. Falowa 8
87. Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza
11/12,
88. Pokoje Gościnne „Angela” Andżelika Grzywacz, 80171 Gdańsk ul. Beethovena 12,
89. Pokoje Gościnne „Gdańskie spanie” 80-156 Gdańsk,
ul. Kozietulskiego 16
90. Pokoje Gościnne „Karolina”, 80-171 Gdańsk, ul. Małcużyńskiego 39
91. Pokoje Gościnne „Stemp –Tur” Stemplewski Leszek,
80-161 Gdańsk, Bacha 45,
92. Pokoje Gościnne „LuLu” Hinc Kazimierz, 80-110
Gdańsk, ul. Drwęcka 5,
93. P.P.H.U. „Roko” Dom Sportowca, 80-221 Gdańsk,
ul. Traugutta 29,
94. „Pomorzanin” Sp. z o.o. Hotel „Dwór Prawdzica”,
80-341 Gdańsk, ul Piastowska 198,
95. „Portus” Ośrodek Wypoczynkowy 80-656 Gdańsk,
ul.Wydmy 10,
96. Przedsiębiorstwo Wielobranżowy AWBUD Andrzej
Wąsowski Bydgoszcz ul. Mińska 32 Ośrodek Wypoczynkowy Sawa, 80-680 Gdańsk, ul. Nadwiślańska 37,
97. „Przystań u Kostka”, 80-690 Gdańsk, ul. Trałowa 20,

Poz. 3041

98. Radisson Blu Hotel, 80-828 Gdańsk, ul. Długi Targ
19/Powroźnicza
99. Robotniczy Klub Sportowy „Stoczniowiec” Wynajem
Pokoi Gościnnych HSW „Olivia” 80-309 Gdańsk,
ul. Bażyńskiego 1,
100. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, 80-803 Gdańsk ul. Długie
Ogrody 28,
101. Scandic Polen Sp. z o.o., 80-895 Gdańsk, ul. Podwale
Grodzkie 9,
102. Sezonowy Wynajem Domków Kempingowych Pod
Brzozami, 80-680 Gdańsk, ul.Turystyczna 1,
103. „Sir Edward” Kwatery - wynajem pokoi, 80-512
Gdańsk, ul. Łamana 3/10
104. „Ster” Janusz Szyprowski, 80-680 Gdańsk, Turystyczna 19,
105. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Długie Ogrody” Gdański Dom Turystyczny „Długie Ogrody” 80-716
Gdańsk, ul. Rzęsna 1,
106. Stowarzyszenie Akcjonariuszy i Przewoźników Warszawa Al.Krakowska 110/114, Ośrodek Wypoczynkowy „Bursztynowy Las”, 80-642 Gdańsk, ul. Stogi 1,
107. Stocznia Północna S.A. Gdańsk, ul. Marynarki
Polskiej 177, Pokoje Gościnne „Północny”, 80-139
Gdańsk, ul. Zakopiańska 40,
108. Swissmed Centrum Zdrowia SA o/Gdańsk ul. Szafarnia 10 Pokoje Gościnne „Swissmed” Gdańsk, 80-215
ul Wileńska 44,
109. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 80-314 Gdańsk,
Grunwaldzka 244,
110. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Adalberta
Gdańsk, ul. Jana Pawła II 50 Hotel Pielęgniarek, 80457 Gdańsk ul. Majewskich 22,
111. TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o. Ośrodek wypoczynkowy „Exploris” Warszawa ul. Ciołka 6, Ośrodek
Wypoczynkowy, 80-407 Gdańsk, Żywiecka 2c,
112. Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego
1a,
113. Usługi Turystyczno Wczasowe Kamila Zwierzchowska Łódz, ul. Traktorowa 63/208, Ośrodek Wypoczynkowy, 80-690 Gdańsk, ul. Wiosłowa 5,
114. „Villa Ada” Wynajem Pokoi Gościnnych Michał
Nieroda, 80-313 Gdańsk, ul. Noakowskiego 6,
115., Villa Akme” Tadeusz Bierniecki, 80-110 Gdańsk, ul.
Drwęcka 1,
116. „Villa Alicja”, 80-001 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha
346,
117. ,,Villa Anna” Niezbecka Bogusława Anna, 80-808
Gdańsk, ul Rydygiera10,
118. ,,Villa Ewa” Kulczycka Ewa, 80-251 Gdańsk, ul. Batorego 28 B,
119. „Villa Lena”, 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 9
120. ,,Villa Lido” 80-104 Gdańsk, ul Kartuska 20
121. „Villa Nad Potokiem”, 80-283 Gdańsk, ul. Potokowa
21 E
122. „Villa Pascal” 80-510 Gdańsk, ul. Łamana 5,
123. ,,Villa Paul” – Pokoje Gościnne, 80-299 Gdańsk,
ul. Kielnieńska 166,
124. „Villa Sart” – Pokoje Gościnne Szumski Artur, 80-318
Gdańsk, ul.Wąsowicza 2A,
125. „Villa Steso”, 80-135 Gdańsk, ul. Nad Jarem 53,
126. „Villa Stratus”, 80-808 Gdańsk, ul. Bpa Andrzeja
Wronki 14
127. „Wentur” Wynajem pokoi gościnnych – Jan Wentk,
80-110 Gdańsk ul. Drwęcka 7,
128. „Willa Albatros” Wynajem pokoi gościnnych Stanisław Malinowski, 80-353 Gdańsk, ul. Leszka Białego 12,
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129. Willa „Antonieff” Antoni Fijałkowski, 80-358 Gdańsk,
ul. Piastowska 117
130. „Willa Biała Lilia”, 80-750 Gdańsk, ul. Spichrzowa 16
Henryk Gawin,
131. „Willa Emilia”, 80-170 Gdańsk, ul. Powstańców
Warszawskich 69
132. „Willa Isabel” Ewa Pietrzykowska, 80-110 Gdańsk,
ul. Na Zboczu 67 a,
133. „Willa Jolanta” Jolanta Sawicka, 80-110 Gdańsk,
ul. Narewska 15,
134. „Willa Litarion”, 80-750 Gdańsk, ul. Spichrzowa 18
135. „Willa Oliwia” Bartłomiej Wysłocki, 80-386 Gdańsk,
ul. Lęborska 10,
136. „Willa Zbyszko”, 80-388 Gdańsk, ul. Władysławowska 1,
137. Willa „Złota Plaża”, 80-341 Gdańsk, ul. Kapliczna 12,
138. Wrona Aleksandra, 80-654 Gdańsk, ul. Sokola 32 A
139. Wynajem Pokoi Gościnnych – Restauracja „Orzeł”
Dariusz Stefanowski 81-309 Gdańsk, ul. Warszawska 88,
140. Wynajem Pokoi „Moris”, 80-342 Gdańsk, ul. Bursztynowa 10,

141. Wynajem Pokoi Regina Jarczyńska, 80-842 Gdańsk,
uL. Browarna 1/1,
142. Zajazd „Otelix” Iwona Bezdziecka – Kosik, 80-032
Gdańsk, ul. Gościnna 3,
143. „Zajazd pod Olivką” Jacek Becker, 80-328 Gdańsk,
ul. Kościerska 1A,
144. Zajazd Srebrny Młyn, 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 78,
145. ZZPR RP w Kościanie, oś. Piastowskie 55/8 Ośrodek
Wypoczynkowy, 80-680 Gdańsk, ul. Turystyczna 22,
146. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 80-748 Gdańsk,
ul. Chmielna 27/33,
147. Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp. z o. o. Sieradz
ul. Mickiewicza 4, Ośrodek Wypoczynkowy, 80-690
Gdańsk, ul Wiosłowa 41/43,
148. Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa ul. Miodowa
14,Dom Wypoczynkowy Rzemieślnik, 80-341 Gdańsk,
ul. Piastowska 206,
149. Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa
RP Warszawa ul. Golędzinowska 10,Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Drogowiec 80-680 Gdańsk,
ul. Turystyczna 1,
150. Żmurko Mieczysław 80-809 Gdańsk, ul. Cebertowicza
16/11.

3042
UCHWAŁA Nr XLI/1157/09
Rady Miasta Gdańska
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr
62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz.
1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r.: Dz. U. Nr 80,
poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.: Dz. U. Nr
102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r. Dz.
U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, zm. z 2006
r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, zm. z
2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974,Dz.
U.Nr 173,poz. 1218,zm.z 2008 r.Dz. U.Nr 180,poz. 1111,.Dz.
U.Nr 223, poz. .1458, zm.z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. .420)
oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 oraz art. 20c ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j.
z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844, zm: Dz. U. Nr 220, poz.
1601, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz.
U. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. Nr 251, poz. 1847,zm.z 2008
r.Dz. U.Nr 93 poz. 585, Dz. U.Nr 116 poz. 730, Dz. U.Nr
223,poz. 1463zm.z 2009 r. Dz. U.Nr 56, poz. 458) uchwala
się, co następuje:
§1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości
od następujących przedmiotów
opodatkowania:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m²
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04 zł od 1 ha
powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,35 zł od 1 m² powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) garaży – 6,88 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 20,51 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
- 4,16 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 4,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§2
1. Wysokość stawki podatku od nieruchomości wymienionej w § 1 pkt 2) lit.c) w przypadku prowadzenia ośrodków wczasowych sezonowo przez okres trwający mniej
niż 6 miesięcy wynosi 12,00 - zł od 1m² powierzchni
użytkowej
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2. Różnica pomiędzy stawką podstawową określoną
w § 1 pkt 2) lit c), a stawką preferencyjną określoną
w § 2 ust. 1. jest pomocą de minimis, w odniesieniu
do podatników prowadzących działalność gospodarczą
bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania,której udzielenie następuje zgodnie
z warunkami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006
z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. U.UEL 379/5
z 28 grudnia 2006 r.).
3. Podatnik,do którego znajduje zastosowanie zapis § 2
ust. 1. uchwały zobowiązany jest do przedłożenia w
terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego:
1) wszystkich zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de
minimis wydanych przez organy udzielające pomocy
de minimis w ciągu bieżącego roku kalendarzowego, w którym podatnik występuje o wsparcie oraz z
dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych lub
oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis
w tym okresie;
2) informacji o każdej innej pomocy publicznej jaką
podatnik otrzymał w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikowanych na pokrycie których ma
być przeznaczona pomoc de minimis udzielana na
podstawie uchwały zawierającej wskazanie dnia
i podstawy prawnej jej udzielenia, formy, przeznaczenia i wielkości pomocy lub oświadczenia, że takiej
pomocy nie otrzymał;
3) oświadczenia, że nie znajduje się w trudnej sytuacji
w rozumieniu punktu od 9 do11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw
(Dz.Urzędowy Unii Europejskiej C Nr 244/02 z dnia 1
października 2004 r.).
4. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach
niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia
organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu
pułapu pomocy de minimis w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu.
5. Wysokość pomocy de minimis dla podatników, do
których stosuje się zapisy § 2 ust. 1 łącznie z wartością
innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w
okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch
poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza
kwoty stanowiącej 200 tys. euro.

§3
1)
2)
3)
4)
5)

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
grunty zajęte na cmentarze komunalne,
budynki lub ich części oraz grunty zajęte na biblioteki,
budynki lub ich części zajęte na cele obronności,
budynki lub ich części oraz grunty dla których łączna
kwota podatku wynosi mniej mniej niż 6,00 zł.
grunty, budynki lub ich części stanowiące mienie komunalne w rozumieniu przepisów o samorządzie gminnym
i powiatowym o ile nie są we władaniu osób fizycznych,
osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o których mowa
w art. 3 ust 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdańska.
§5
1. Traci moc uchwała Nr XXIX/797/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
miasta Gdańska.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; t.j. Dz.
U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
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Zaáącznik Nr 1
do uzasadnienia do
Uchwaáy Nr XLI/1157/09
Rady Miasta GdaĔska
z dnia 29 paĨdziernika 2009 r.

Propozycja wzrostu stawek podatku od nieruchomoĞci na rok 2010

Lp

Rodzaj nieruchomoĞci

1.

2.

Grunty związane z dziaáalnoĞcią
gospodarczą
Grunty pod jeziorami zajĊte na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych

ROK 2009

ROK 2010

MAX
Stawka
(w zá)

Stawka
zastosowana
(w zá)

MAX
stawka
(w zá)

0,74

0,77

0,74

3,90
(od 1 ha)

3,90
(od 1 ha)

4,04
(od 1 ha)

Prop.
stawka
podatk.
przyjĊta
przez
Prezydenta
(w zá)
0,77

4,04
(od 1 ha)

WskaĨnik
wzrostu
do stawek
roku
2009
w%
4,06

3,59

3.

Grunty pozostaáe, w tym zajĊte na
prowadzenie odpáatnej statutowej
dziaáalnoĞci poĪytku publicznego przez
organizacje poĪytku publicznego

0,37

0,30

0,39

0,35

16,68

4.

Budynki mieszkalne lub ich czĊĞci

0,62

0,62

0,65

0,65

4,84

5.

GaraĪe

6,64

6,64

6,88

6,88

3,62

6.

Budynki lub ich czĊĞci związane z
prowadzeniem dziaáalnoĞci
gospodarczej

19,81

19,81

20,51

20,51

3,53

4,01

4,01

4,16

4,16

3,74

6,64

3,50

6,88

7.

Budynki lub ich czĊĞci zajĊte na
prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej
w zakresie Ğwiadczenia usáug
zdrowotnych

8.

Pozostaáe budynki lub ich czĊĞci w tym
zajĊte na prowadzenie odpáatnej
dziaáalnoĞci poĪytku publicznego przez
organizacje poĪytku publicznego.

4,00

14,29
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Zaáącznik Nr 2
do uzasadnienia do
Uchwaáy Nr XLI/1157/09
Rady Miasta GdaĔska
z dnia 29 paĨdziernika 2009 r.

Podatek od nieruchomoĞci – osoby fizyczne
Przykáadowe wyliczenie podatku od nieruchomoĞci wedáug stawek z 2009r. i stawek
proponowanych na rok 2010.

Rok podatkowy 2009
àączna kwota
podatku rocznego w
zá

Powierzchnia
budynku (lokalu)
w m²

Stawka w zá

Podatek roczny w zá

50 m²

0,62

31,00

Powierzchnia gruntu
w m²
38m²

0,30

11,00

42,00

Stawka w zá

Podatek roczny w zá

àączna kwota
podatku rocznego w
zá

0,65

32,50

0,35

13,30

Rok podatkowy 2010

Powierzchnia
budynku (lokalu) w
m²
50 m²
Powierzchnia gruntu
wm
38 m²

46,00
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UCHWAŁA Nr XLI/1185/09
Rady Miasta Gdańska
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych
form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz.
U. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, zm.: z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
zm.: z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zm.: z
2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, zm.: z 2007 r., Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, zm.: z 2008 r., Nr
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, zm.: z 2009 r., Nr 52, poz.
420), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z
2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r., Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, zm.: z 2003 r., Nr 162,
poz. 1568, zm.: z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, zm.: z 2007 r.,
Nr 173, poz. 1218, zm.: z 2008, Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r., Nr 92, poz. 753) w związku z art. 80
ust. 3c, 3d, 3e, 3f, 3g i 4 oraz art. 90 ust. 3c, 3d, 3e, 3f, 3g
i 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572; zm.: Nr 273, poz.
2703, Nr 281, poz. 2781, zm.: z 2005 r., Nr 17, poz. 141, Nr
94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, zm.: z 2006 r., Nr 144, poz.
1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, zm.: z 2007 r.,
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, zm. z 2008
r., Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370,
Nr 235, poz. 1618, zm. z 2009 r., Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz.
206, Nr 56, poz. 458) oraz art. 145, art. 146 ust. 1 i art. 190
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm.: Nr 169, poz. 1420,
zm.: z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832,
zm.: z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.
791, Nr 140, poz. 984, zm.: z 2008 r., Nr 180, poz. 1112, Nr
209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, zm.:
z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619,
Nr 79, poz. 666), uchwala się co następuje:
§1
Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy
i wychowanków,
2) dotowanych placówkach – należy przez to rozumieć
placówki wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu,
prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne i zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez Gminę
Miasta Gdańska, objęte dotowaniem z budżetu
Gminy Miasta Gdańska na zasadach określonych
w niniejszej uchwale,

3) osobach prowadzących placówki – należy przez to
rozumieć osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne prowadzące
placówki, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 07
września 1991 r. o systemie oświaty,
5) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Gdańsk
oraz Miasto Gdańsk wykonujące zadania z zakresu
powiatu.
2. Dotowaniem z budżetu gminy obejmuje się następujące
placówki:
1) przedszkola publiczne i niepubliczne,
2) inne formy wychowania przedszkolnego publiczne i
niepubliczne w postaci zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego,
3) szkoły publiczne i szkoły niepublicznie o uprawnieniach szkół publicznych,
4) niepubliczne ośrodki umożliwiające realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i
młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy,
a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
3. Dotowaniem z budżetu gminy objęte jest także zadanie
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
§2
Podstawy obliczenia wysokości dotacji
1. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z
budżetu gminy dotację w wysokości 100% wydatków
bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.
2. Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 75% planowanych wydatków
bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego
ucznia.
3. Przedszkola publiczne i niepubliczne tworzące oddziały
na realizację tylko podstawy programowej otrzymują
dotację na każdego ucznia z budżetu gminy w wysokości
5/10 kwoty określonej w ust. 1 lub ust. 2.
4. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach publicznych otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z
budżetu gminy w wysokości 50% wydatków bieżących
przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.
5. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach niepublicznych otrzymuje na każdego ucznia
objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości 40% planowanych
wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.
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6. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację
z budżetu gminy obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości 100%
wydatków bieżących przewidzianych na jednego
ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego,
nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego
ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego.
7. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny
lub nauki otrzymują dotacje w wysokości 100% kwoty
przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju
szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
8. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki
otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości 50%
planowanych wydatków bieżących, ponoszonych w
szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, w
przeliczeniu na jednego ucznia.
9. Szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, w których zorganizowano 5-godzinne oddziały przedszkolne
dla realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego,
otrzymują dotację na każdego ucznia odpowiednio:
w szkole podstawowej publicznej w wysokości 100%
wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez gminę, a w szkole podstawowej niepublicznej w
wysokości 75% planowanych wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia.
10. Placówki wymienione w ust. 1-5 i ust. 9, otrzymują
dotację na ucznia niepełnosprawnego w wysokości
100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
gminę.
11. Niepubliczne ośrodki umożliwiające realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i
młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a
także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawościami sprzężonymi, otrzymują
na każdego wychowanka dotację z budżetu gminy
w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego
wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego.
12. Publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe, niepubliczne ośrodki umożliwiające realizację
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i
młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy,
a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz
poradnie niepubliczne psychologiczno pedagogiczne,
które zgodnie z art. 71 b ust. 2 a ustawy, organizują
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują
dotację z budżetu gminy w wysokości 100% kwoty
przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez tę jednostkę
samorządu terytorialnego.

13. Podstawą do obliczenia wysokości dotacji są planowane wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej
gminy wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszone odpowiednio w szkołach i placówkach tego
samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę.
§3
Tryb udzielania dotacji
1. Dotacji udziela się na podstawie wniosku osoby prowadzącej placówkę zarejestrowaną na terenie gminy,
złożonego w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego
w Gdańsku, nie później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z wyszczególnieniem planowanej liczby uczniów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust.
2 niniejszego paragrafu.
2. Ze względu na ważny interes społeczny, gmina może
udzielić dotacji o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, w roku budżetowym, w który osoba prawna lub
osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie przedszkola
lub szkoły podstawowej wymienionych w § 1 ust. 2
niniejszej uchwały, pod warunkiem złożenia wniosku
o dotację z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem,
z powołaniem się na numer i datę zaświadczenia o
wpisie do ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 82
ustawy w odniesieniu do przedszkola niepublicznego
lub szkoły podstawowej niepublicznej, a w przypadku
przedszkola publicznego lub szkoły podstawowej publicznej, zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy, numer i datę
zezwolenia (decyzji) na założenie przedszkola lub szkoły
podstawowej.
3. Roczne stawki dotacji na jednego ucznia określane są
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska na dany rok
kalendarzowy zgodnie z podstawami obliczania wysokości dotacji wskazanymi w § 2 niniejszej uchwały.
4. Miesięczna część dotacji, którą otrzymuje dotowana placówka obliczana jest na podstawie 1/12 stawki dotacji,
o której mowa w ust. 3 i liczby uczniów wykazywanej
w informacji miesięcznej, zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały.
5. Dane wykazywane w informacjach miesięcznych
o liczbie uczniów, a także dane o uczniach obejmujące
imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania,
osoby prowadzące dotowane placówki zobowiązane są
zarejestrować w systemie informatycznym wskazanym
przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku
w terminie do dnia 5-tego danego miesiąca
6. W celu otrzymania dotacji w danym miesiącu, należy złożyć w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego
w Gdańsku w terminie do 6-tego dnia danego miesiąca,
informację miesięczną o liczbie uczniów, o której mowa
w ust. 4-5 niniejszego paragrafu, po uprzednim zarejestrowaniu w systemie informatycznym, o którym mowa
w ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.
7. Osoby prowadzące dotowane przedszkola, formy
wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe
prowadzące oddziały przedszkolne podają liczbę uczniów spoza gminy we wniosku o udzielenie dotacji na
dany rok kalendarzowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały, co miesiąc w informacji miesięcznej o liczbie uczniów zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały oraz w programie informatycznym,
o którym mowa w ust. 5.
8. Osoby prowadzące dotowane placówki, o których
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w przypadku
uczniów spoza gminy o różnym adresie zameldowania
i zamieszkania, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniej-
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szej uchwały, składają w Wydziale Edukacji Urzędu
Miejskiego w Gdańsku oświadczenia rodziców uczniów
o adresie faktycznego zamieszkania z zamiarem stałego
pobytu.
9. W przypadku gdy osoba prowadząca dotowaną placówkę złoży z opóźnieniem informację, o której mowa
w ust. 6, należna jej dotacja zostanie wypłacona z
opóźnieniem.
10. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) liczbę
uczniów uprawnionych do dotacji stanowi:
1) w szkołach – stan wykazany w informacji miesięcznej za miesiąc czerwiec, łącznie z absolwentami
szkoły, za wyjątkiem uczniów skreślonych z listy
uczniów,
2) w przedszkolach i pozostałych placówkach – stan
wykazany w informacji miesięcznej lub informacji
miesięcznej z czerwca.
11. Dotacje, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały,
są przekazywane w 12 częściach w terminie do dnia
15-tego każdego miesiąca, przelewem na rachunek
bankowy dotowanej placówki, wskazany we wniosku
o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy.
§4
Tryb rozliczania dotacji
1. Dotacje udzielone z budżetu gminy są przeznaczone
na dofinansowanie realizacji zadań placówek wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki
społecznej.
2. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie
wydatków bieżących dotowanych placówek, ponoszonych na:
1) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
2) wydatki na utrzymanie obiektów szkół i placówek,
w tym wydatki na wynajem pomieszczeń dydaktycznych potrzebnych na prowadzenie działalności
dotowanej placówki oraz wydatki na remonty i modernizacje,
3) zakup wyposażenia dla szkół i placówek,
4) zakup pomocy dydaktycznych.
3. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji
z budżetu gminy należy zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu
Gminy Miasta Gdańska, w kwocie ………… zł dotyczący
……(nazwa dotowanej placówki)……” oraz pieczęć i
podpis dyrektora lub osoby prowadzącej.
4. Placówka dotowana zobowiązana jest do sporządzania
w systemie informatycznym, o którym mowa w § 3
ust. 5 niniejszej uchwały, comiesięcznego rozliczenia
wykorzystania dotacji za miesiąc poprzedni w terminie
do 5-tego danego miesiąca zgodnie z załącznikiem nr
3 do niniejszej uchwały oraz złożenia go w Wydziale
Edukacji w formie pisemnej w terminie do dnia 6-tego
danego miesiąca.
5. W przypadku stwierdzenia w toku czynności kontrolnych, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały,
wydatkowania dotacji niezgodnego z przeznaczeniem,
pobrania dotacji w nadmiernej wysokości lub nienależnego pobrania dotacji, dotowana placówka zwróci
do budżetu gminy kwotę dotacji wraz z odsetkami na
zasadach określonych przepisami ustawy o finansach
publicznych.
6. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności
przez dotowaną placówkę w trakcie trwania roku

budżetowego, dotowana placówka zobowiązana jest
przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji oraz zwrócić, zgodnie z ust. 5 wykorzystane dotacje niezgodnie z
przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej
wysokości środki z dotacji udzielonej z budżetu gminy
w terminie 30 dni od zakończenia działalności na konto
gminy.
§5
Tryb i zakres kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji
1. Gminie przysługuje prawo do przeprowadzania kontroli
w placówkach dotowanych, o których mowa w § 1 ust.
2 niniejszej uchwały, pod względem prawidłowości
wykorzystania dotacji przyznanej placówkom z budżetu gminy, na cele określone w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej
uchwały, oraz zgodności liczby uczniów wykazanych
w informacji miesięcznej, która stanowi podstawę do
przekazania dotacji oraz danych przekazanych w formie
elektronicznej do Wydziału Edukacji, o których mowa
w § 3 ust. 5-8 niniejszej uchwały.
2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają
prawo wstępu do placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i
dokumentacji przebiegu nauczania oraz przetwarzania
danych osobowych uczniów tych placówek.
3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne
upoważnienie do kontroli, w którym wskazana będzie
kontrolowana dotowana placówka, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty
kontrolą.
4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego
w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych
oświadczeń oraz opinii rzeczoznawców zebranych
w toku postępowania kontrolnego.
5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanej dotowanej placówki sporządzenia niezbędnych do kontroli
odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również
zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
6. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje osoba prowadząca
dotowaną placówkę lub osoba upoważniona przez ten
podmiot.
7. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza
wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski
i/lub zalecenia do wykonania przez osobę prowadzącą
dotowaną placówkę.
8. Dotowana placówka do której zostało skierowane
wystąpienie pokontrolne jest obowiązana w terminie
określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić
kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
§6
Postanowienia przejściowe i końcowe
1. Załączniki wymienione w niniejszej uchwale stanowią
integralną część niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Gminy
Miasta Gdańska.
3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
Uchwała Nr XXIII/695/04 Rady Miasta Gdańska z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad
udzielania dotacji i ustalania jej wysokości dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych umożliwiających realizację obowiązku rocznego
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przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku nauki,
Uchwała Nr VIII/161/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół publicznych oraz szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez
osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miasta
Gdańska, Uchwała Nr XII/318/07 Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr VIII/161/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca
2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne
lub fizyczne na terenie Gminy Miasta Gdańska, Uchwała
Nr XX/557/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego
2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych organizujących
wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, prowadzonych
przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy

Miasta Gdańska, Uchwała Nr XXIX/826/08 Rady Miasta
Gdańska z dnia 30 października 2008 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego publicznych i niepublicznych
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie
Gminy Gdańsk, Uchwała Nr XXXI/876/08 Rady Miasta
Gdańska z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez osoby
prawne lub fizyczne na terenie Gdańska.
§7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

Zaáącznik Nr 1 do Uchwaáy Rady Miasta
GdaĔska Nr XLI/1185/09
z dnia 29 paĨdziernika 2009 roku

Wniosek o udzielenie dotacji
na rok …………..

URZĄD MIEJSKI W GDAēSKU

Formularz przeznaczony jest dla innych niĪ Miasto GdaĔsk osób prawnych i fizycznych
prowadzących na terenie Miasta GdaĔska przedszkola, inne formy wychowania
przedszkolnego, szkoáy, szkoáy specjalne, placówki oĞwiatowe, placówki oĞwiatowe
specjalne.
Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie oĞwiaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póĨniejszymi zmianami).
Termin skáadania: do dnia 30 wrzeĞnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Miejsce skáadania: Wydziaá Edukacji – Urząd Miejski w GdaĔsku.

CzĊĞü A
DANE OSOBY PROWADZĄCEJ
Wnioskodawca:





Osoba prawna

Osoba fizyczna

Firma osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej

Nr komputerowy

SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ
Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Ulica

Nr domu

DANE OSOBY(OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ(YCH)ORGAN PROWADZĄCY
Nazwisko i imiĊ

Tytuá prawny (naleĪy doáączyü do wniosku)

Rachunek bankowy wáaĞciwy do przekazywania naleĪnej dotacji
Nazwa rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego

Nr lokalu
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DANE PRZEDSZKOLA / SZKOàY / SZKOàY SPECJALNEJ / PLACÓWKI OĝWIATOWEJ / PLACÓWKI
OĝWIATOWEJ SPECJALNEJ
NIEPUBLICZNA





Data i nr zaĞwiadczenia o wpisie szkoáy lub placówki
do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta GdaĔska

PUBLICZNA

Data i nr zezwolenia na zaáoĪenie szkoáy lub placówki publicznej
wydanego przez Prezydenta Miasta GdaĔska

Data i nr decyzji nadającej uprawnienia szkoáy publicznej
wydanej przez Prezydenta Miasta GdaĔska

Nazwa

Typ (przedszkole, punkt przedszkolny, zespóá wychowania przedszkolnego, szkoáa podstawowa, gimnazjum, szkoáa
ponadgimnazjalna: zasadnicza szkoáa zawodowa, liceum ogólnoksztaácące, liceum profilowane, technikum, uzupeániające liceum
ogólnoksztaácące, technikum uzupeániające, szkoáa policealna, szkoáa specjalna przysposabiająca do pracy, placówka oĞwiatowa:
oĞrodki umoĪliwiające dzieciom i máodzieĪy, o których mowa w art. 16 ust 7 ustawy o systemie oĞwiaty, a takĪe dzieciom i máodzieĪy
upoĞledzonym umysáowo ze sprzĊĪonymi niepeánosprawnoĞciami realizacjĊ odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3
ustawy o systemie oĞwiaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzące wczesne
wspomaganie rozwoju )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szkoáa prowadzi (wymieniü jakie):
•
oddziaáy specjalne, mistrzostwa sportowego, dwujĊzyczne,
•
oddziaáy przedszkolne przy szkole podstawowej

System ksztaácenia (dla máodzieĪy, dla dorosáych)

Zawody, w których ksztaáci szkoáa (wymieniü jakie)

Adres przedszkola/ szkoáy/ szkoáy specjalnej/ placówki oĞwiatowej/ placówki oĞwiatowej specjalnej
NIP

REGON

Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

CZĉĝû B
PLANOWANA MIESIĉCZNA LICZBA UCZNIÓW WE WSZYSTKICH TYPACH SZKÓà I PLACÓWEK
W ROKU SZKOLNYM

OGÓàEM

* W tym liczba
uczniów
spoza Gminy
GDAēSK

Liczba uczniów
w przedszkolach
przyjĊtych na peáen
wymiar

Liczba uczniów
w przedszkolach
przyjĊtych na podstawĊ
programową

od stycznia do sierpnia

od wrzeĞnia do grudnia

*

LiczbĊ uczniów spoza Gminy GdaĔsk podają przedszkola, punkty przedszkolne, zespoáy przedszkolne, szkoáy podstawowe
prowadzące oddziaáy przedszkolne.
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CZĉĝû C
OĝWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY/(OSÓB) WàAĝCIWEJ (-YCH) DO SKàADANIA COMIESIĉCZNYCH
INFORMACJI O LICZBIE UCZNIÓW
OĞwiadczam, Īe wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistoĞcią.
JednoczeĞnie zobowiązuje siĊ do bieĪącego informowania organu dotującego o zmianach liczby uczniów, nazwy i nr konta
bankowego placówki, nazwy i adresu placówki lub osoby prowadzącej placówkĊ, zawodów w szkoáach ponadgimnazjalnych
prowadzących ksztaácenie zawodowe, a takĪe o zaprzestaniu prowadzenia placówki oraz do comiesiĊcznego rozliczania
otrzymanych dotacji zgodnie z Uchwaáą Rady Miasta GdaĔska.
OĞwiadczam, Īe znane są mi przepisy o odpowiedzialnoĞci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa
w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoĞci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z póĨn. zm.).
OĞwiadczam, Īe w przedszkolu/szkole/szkole specjalnej/placówce oĞwiatowej/placówce oĞwiatowej specjalnej zostaáy zapewnione
bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie
oĞwiaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy.
Czytelny(e) podpis(y) skáadającego(cych) informacjĊ oraz pieczĊü imienna

_______________________
MiejscowoĞü, data

Sprawdzono zgodnoĞü informacji :
z zaĞwiadczeniem o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta GdaĔska
lub z zezwoleniem na zaáoĪenie szkoáy lub placówki publicznej wydanym przez Prezydenta Miasta GdaĔska

_____________________________
data, podpis i pieczątka imienna
(wypeánia Wydziaá Edukacji)

Zaáącznik Nr 2 do Uchwaáy Rady Miasta
GdaĔska Nr XLI/1185/09
z dnia 29 paĨdziernika 2009 roku
Informacja o liczbie uczniów
w miesiącu …………………………. roku……………………..
Formularz przeznaczony jest dla innych niĪ Miasto GdaĔsk osób prawnych i fizycznych prowadzących na
terenie Miasta GdaĔska przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoáy, szkoáy specjalne,
placówki oĞwiatowe, placówki oĞwiatowe specjalne.
UWAGA
DLA KAĩDEJ SZKOàY I PLACÓWKI NALEĩY ZàOĩYû OSOBNĄ INFORMACJĉ WYPEàNIAJĄC ODPOWIEDNIE WIERSZE
Z CZĉĝCI B

URZĄD MIEJSKI W
GDAēSKU

Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie oĞwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póĨniejszymi zmianami)
Termin skáadania: do 6-tego dnia miesiąca, za który udzielana jest czĊĞü dotacji przypadająca za dany
miesiąc wg stanu na 1-go danego miesiąca
Miejsce skáadania: Wydziaá Edukacji – Urząd Miejski w GdaĔsku.

CzĊĞü A
DANE OSOBY PROWADZĄCEJ
Wnioskodawca:



Osoba prawna



Osoba fizyczna
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Firma osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej

Nr komputerowy

SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ
Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

DANE OSOBY(OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ(YCH) OSOBĉ PROWADZĄCĄ
Nazwisko i imiĊ

DANE PRZEDSZKOLA / SZKOàY/ SZKOàY SPECJALNEJ / PLACÓWKI OĝWIATOWEJ / PLACÓWKI
OĝWIATOWEJ SPECJALNEJ
NIEPUBLICZNA



Data i nr zaĞwiadczenia o wpisie szkoáy lub placówki
do ewidencji prowadzonej Prezydenta Miasta GdaĔska



PUBLICZNA

Data i nr zezwolenia na zaáoĪenie szkoáy lub placówki publicznej
wydanego przez Prezydenta Miasta GdaĔska

Data i nr decyzji nadającej uprawnienia szkoáy publicznej
wydanej przez Prezydenta Miasta GdaĔska

Nazwa

Typ (przedszkole, punkt przedszkolny, zespóá wychowania przedszkolnego, szkoáa podstawowa, gimnazjum, szkoáa
ponadgimnazjalna: zasadnicza szkoáa zawodowa, liceum ogólnoksztaácące, liceum profilowane, technikum, uzupeániające liceum
ogólnoksztaácące, technikum uzupeániające, szkoáa policealna, szkoáa specjalna przysposabiająca do pracy, placówka oĞwiatowa:
oĞrodki umoĪliwiające dzieciom i máodzieĪy, o których mowa w art. 16 ust 7 ustawy o systemie oĞwiaty, a takĪe dzieciom i
máodzieĪy upoĞledzonym umysáowo z niepeánosprawnoĞciami sprzĊĪonymi realizacjĊ odpowiednio obowiązku, o którym mowa w
art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oĞwiaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne
prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szkoáa prowadzi (wymieniü jakie):
•
oddziaáy specjalne, mistrzostwa sportowego, dwujĊzyczne,
•
oddziaáy przedszkolne przy szkole podstawowej

...................................................................................................................................................................................................
System ksztaácenia (dla máodzieĪy, dla dorosáych)

Zawody, w których ksztaáci szkoáa (wymieniü jakie)

Adres przedszkola/ szkoáy/ szkoáy specjalnej/ placówki oĞwiatowej/ placówki oĞwiatowej specjalnej
NIP

REGON

Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Ulica

Nr domu

Nr lokalu
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CzĊĞü B
FAKTYCZNA LICZBA UCZNIÓW
Dotyczy przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziaáów przedszkolnych przy szkoáach podstawowych

z autyzmem

z niepeánosprawnoĞcią
sprzĊĪoną

upoĞledzeni umysáowo w
stopniu gáĊbokim

upoĞledzeni umysáowo w
stopniu umiarkowanym
lub znacznym

sáabo sáyszący

niesáyszący

z zaburzeniami
psychicznymi

z niepeánosprawnoĞcią
ruchową

sáabo widzący

niewidomi

z chorobami przewlekáymi

zagroĪeni
niedostosowaniem
spoáecznym

zagroĪeni uzaleĪnieniem

z zaburzeniami
zachowania

………………

W tym uczniów z orzeczeniami do ksztaácenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia
o systemie oĞwiaty

niedostosowani
spoáecznie

Ogóáem

upoĞledzeni umysáowo w
stopniu lekkim

I.

Dane o liczbie uczniów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziaáów przedszkolnych przy szkoáach
podstawowych w poszczególnych rocznikach wiekowych z wykazaniem uczniów zamieszkaáych na terenie innych gmin
Rocznik
wiekowy
(rok
urodzenia
uczniów)

W tym liczba
uczniów
zamieszkaáych na
terenie innych
gmin

WymieĔ gminy
i podaj liczbĊ
uczniów z kaĪdej
z nich

Liczba uczniów
w przedszkolach
przyjĊtych na peáen
wymiar

Liczba uczniów w
przedszkolach
przyjĊtych na
podstawĊ
programową

Dotyczy szkóá dla máodzieĪy - podstawowych (bez oddziaáów przedszkolnych), gimnazjów, ponadgimnazjalnych

w oddziale
dwujĊzycznym
w klasie z maturą
miĊdzynarodową
w oddziale
mistrzostwa
sportowego
w innym oddziale
(podaü w jakim)

ksztaácących siĊ
w zawodzie (jakim)

z autyzmem

z niepeánosprawnoĞcią
sprzĊĪoną

upoĞledzeni umysáowo
w stopniu gáĊbokim

upoĞledzeni umysáowo
w stopniu
umiarkowanym lub

sáabo sáyszący

niesáyszący

z zaburzeniami
psychicznymi

sáabo widzący

niewidomi

z chorobami
przewlekáymi

zagroĪeni
niedostosowaniem
spoáecznym

zagroĪeni
uzaleĪnieniem

z niepeánosprawnoĞcią
ruchową

………………
w klasie
ogólnodostĊpnej

z zaburzeniami
zachowania

bez uczniów oddziaáów
przedszkolnych przy szkole
podstawowej

W tym uczniów z orzeczeniami do ksztaácenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia
o systemie oĞwiaty

niedostosowani
spoáecznie

Ogóáem

upoĞledzeni umysáowo
w stopniu lekkim

II.

Liczba uczniów z
danego rocznika
wiekowego
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Liczba wychowanków w oĞrodkach umoĪliwiających dzieciom i máodzieĪy, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie
oĞwiaty, a takĪe dzieciom i máodzieĪy upoĞledzonym umysáowo z niepeánosprawnoĞciami sprzĊĪonymi realizacjĊ
odpowiednio obowiązku, o którym mowa w 14 ust. 3 ustawy o systemie oĞwiaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Ogóáem wychowanków:

IV.

Liczba uczniów objĊtych inną formą wychowania przedszkolnego (zespoáy wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne)

Ogóáem wychowanków:

V.

Liczba uczniów objĊtych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opiniĊ o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oĞwiaty (dotyczy przedszkoli, szkóá podstawowych, poradni
psychologiczno-pedagogicznych oraz oĞrodków wymienionych w pkt. III)

Ogóáem wychowanków:

VI.

Dotyczy szkóá dla dorosáych

Ogóáem sáuchaczy w szkoáach dla dorosáych:

Liczba sáuchaczy
Forma ksztaácenia

Ksztaácących siĊ w zawodzie:

stacjonarna

zaoczna

CzĊĞü C

OĝWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY/(OSÓB) WàAĝCIWEJ (-YCH) DO SKàADANIA COMIESIĉCZNYCH
INFORMACJI O LICZBIE UCZNIÓW
OĞwiadczam, Īe wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistoĞcią.
OĞwiadczam, Īe znane są mi przepisy o odpowiedzialnoĞci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa
w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialnoĞci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z póĨn. zm.).
OĞwiadczam, Īe w przedszkolu/szkole/szkole specjalnej/placówce oĞwiatowej/placówce oĞwiatowej specjalnej zostaáy
zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r.
o systemie oĞwiaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy.
Czytelny(e) podpis(y) skáadającego(cych) informacjĊ oraz pieczĊü imienna

_______________________
MiejscowoĞü, data
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Zaáącznik Nr 3 do Uchwaáy Rady Miasta
GdaĔska Nr XLI/1185/09
z dnia 29 paĨdziernika 2009 roku
Rozliczenie z otrzymanych dotacji
za miesiąc ………………. roku………
Formularz przeznaczony jest dla innych niĪ Miasto GdaĔsk osób prawnych i fizycznych prowadzących na
terenie Miasta GdaĔska publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego,
szkoáy, szkoáy specjalne, placówki oĞwiatowe, placówki oĞwiatowe specjalne.
UWAGA
DLA KAĩDEJ SZKOàY/PLACÓWKI NALEĩY ZàOĩYû OSOBNE ROZLICZENIE WYPEàNIAJĄC ODPOWIEDNIE WIERSZE
Z CZĉĝCI B, C

Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie oĞwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z póĨniejszymi zmianami)
Termin skáadania: do 6-tego dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym nastąpiáo przekazanie
dotacji wg stanu na ostatni dzieĔ rozliczanego miesiąca
Miejsce skáadania: Wydziaá Edukacji – Urząd Miejski w GdaĔsku

URZĄD MIEJSKI
W GDA ēSKU

CzĊĞü A
DANE OSOBY PROWADZĄCEJ
Wnioskodawca:





Osoba prawna

Osoba fizyczna

Firma osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej

Nr komputerowy

SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ
Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

DANE OSOBY(OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ(YCH) OSOBĉ PROWADZĄCĄ
Nazwisko i imiĊ

DANE PRZEDSZKOLA /INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO/ SZKOàY / SZKOàY
SPECJALNEJ / PLACÓWKI OĝWIATOWEJ / PLACÓWKI OĝWIATOWEJ SPECJALNEJ



NIEPUBLICZNA

Data i nr zaĞwiadczenia o wpisie szkoáy lub placówki do
ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta GdaĔska



PUBLICZNA

Data i nr zezwolenia na zaáoĪenie szkoáy lub placówki publicznej
wydanego przez Prezydenta Miasta GdaĔska

Nazwa

Typ (przedszkole, punkt przedszkolny, zespóá wychowania przedszkolnego, szkoáa podstawowa, gimnazjum, szkoáa
ponadgimnazjalna: zasadnicza szkoáa zawodowa, liceum ogólnoksztaácące, liceum profilowane, technikum, uzupeániające liceum
ogólnoksztaácące, technikum uzupeániające, szkoáa policealna, szkoáa specjalna przysposabiająca do pracy, placówka oĞwiatowa:
oĞrodki umoĪliwiające dzieciom i máodzieĪy, o których mowa w art. 16 ust 7 ustawy o systemie oĞwiaty, a takĪe dzieciom
i máodzieĪy upoĞledzonym umysáowo z niepeánosprawnoĞciami sprzĊĪonymi realizacjĊ odpowiednio obowiązku, o którym mowa
w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oĞwiaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne
prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju ) oraz zawody, w których ksztaáci szkoáa (wymieniü jakie)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Adres przedszkola/ szkoáy/ szkoáy specjalnej/ placówki oĞwiatowej/ placówki oĞwiatowej specjalnej
NIP

REGON

Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

CzĊĞü B
INFORMACJA O KWOCIE OTRZYMANEJ DOTACJI
Liczba uczniów/wychowanków wykazana w informacji
o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu rozliczeniowym
WysokoĞü dotacji otrzymana w miesiącu rozliczeniowym
WysokoĞü dotacji otrzymanej w danym roku
(narastająco od stycznia)

CzĊĞü C
ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH OTRZYMANEJ DOTACJI
L.p.

Rodzaje wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji

WysokoĞü poniesionych wydatków
w ramach otrzymanej dotacji
(narastająco od stycznia)

1.

Wynagrodzenia pracowników

2.

Pochodne od wynagrodzeĔ (skáadki na ubezpieczenie spoáeczne, Fundusz Pracy)

3.

Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeĔ

4.

Wydatki eksploatacyjne

5.

Remonty i modernizacje

6.

Zakup wyposaĪenia

7.

Zakup pomocy dydaktycznych

Ogóáem
Kwota niewykorzystanej dotacji ogóáem

CzĊĞü D
OĝWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY/(OSÓB) WàAĝCIWEJ (-YCH) DO SKàADANIA COMIESIĉCZNYCH
INFORMACJI O LICZBIE UCZNIÓW
OĞwiadczam, Īe wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistoĞcią.
OĞwiadczam, Īe znane są mi przepisy o odpowiedzialnoĞci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa
w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialnoĞci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14,
poz. 114 z póĨn. zm.).

Czytelny(e) podpis(y) skáadającego(cych) informacjĊ oraz pieczĊü imienna

_______________________
MiejscowoĞü, data
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Zaáącznik nr 4
do Uchwaáy Rady Miasta GdaĔska
Nr XLI/1185/09
z dnia 29 paĨdziernika 2009 roku

……………………………………………….
(imiĊ i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)
……………………………………………….
(nr dowodu osobistego)

OĞwiadczenie

Niniejszym oĞwiadczam, Īe adres faktycznego zamieszkania ………………………………
(miejscowoĞü)
ul.
…………………………………………………
jest
moim
miejscem
zamieszkania
z zamiarem staáego pobytu i moje dziecko …………………………………………………..
(imiĊ i nazwisko dziecka)

zamieszkuje ze mną pod tym adresem.

…………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)
3044
UCHWAŁA Nr XXXII/382/2009
Rady Miasta Sopotu
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
w tym podatku obowiązujących na obszarze miasta Sopotu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006
r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr
157, poz. 1241) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. z 2007 r. Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr
251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,
z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.

(M.P. Nr 52, poz. 742) Rada Miasta Sopotu uchwala, co
następuje:
§1
1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od
nieruchomości na obszarze miasta Sopotu zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości kolumbaria tj.
budowle z niszami na urny z prochami zmarłych oraz
grunty zajęte na cmentarze komunalne.
§2
Różnica pomiędzy stawką określoną w pkt 2 a pkt 3
Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały stanowi pomoc de
minimis udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem Komisji
(WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L 379 z 28.12.2006)
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§3

§5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Sopotu.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.

§4
Traci moc Uchwała Rady Miasta Sopotu Nr XX/264/2008
Rady Miasta Sopotu z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie
ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących
na obszarze miasta Sopotu.

Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak

ZaÛßcznik Nr 1
do uchwaÛy Nr XXXII/382/2009
Rady Miasta Sopotu
z dnia 29.10.2009 r.
ROCZNE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOÝCI
L.p.

Wyszczególnienie

Stawki
w zã

1

2

3

1.

Od budynków mieszkalnych lub ich czáåci od 1 m² pow. uéytkowej

0,65

2.

Od budynków lub ich czáåci zwißzanych z prowadzeniem dziaÛ. Gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czáåci zajátych na prowadzenie
dziaÛalnoåci gospodarczej od 1 m² pow. Uéytkowej.

20,51

3.

Od budynków lub ich czáåci zajátych na prowadzenie dziaÛalnoåci stajni koni
wyåcigowych, stajni koni sportowych i stajni koni rekreacyjnych od 1 m²
powierzchni uéytkowej.

2,40

4.

Od budynków lub ich czáåci zajátych na prowadzenie dziaÛalnoåci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaÛem siewnym od
1 m² powierzchni uéytkowej.

5.

Od garaéy wolnostojßcych od 1 m² powierzchni uéytkowej

6,88

6.

Od pozostaÛych budynków, w tym zajátych na prowadzenie odpÛatnej
statutowej dziaÛalnoåci poéytku publicznego przez organizacje poéytku
publicznego, od 1 m² powierzchni uéytkowej.

6,88

7.

Od budowli – od wartoåci okreålonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3
– 7 ustawy o podatkach i opÛatach lokalnych.

2%

8.

9.

10.
11.
12.
13.

Od budowli sÛuéßcych bezpoårednio do zaopatrywania w wodá,
odprowadzania i oczyszczania åcieków – od wartoåci ustalonej na podstawie
art.4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3- 7 ustawy o podatkach
i opÛatach
lokalnych.
Od budynków lub ich czáåci zajátych na prowadzenie dziaÛalnoåci
gospodarczej w zakresie udzielania åwiadczeã zdrowotnych od 1 m²
powierzchni uéytkowej.
Od gruntów zwißzanych z prowadzeniem dziaÛalnoåci gospodarczej od 1 m²
powierzchni.
Od gruntów dzieréawionych od miasta Sopotu, przylegajßcych do budynków
mieszkalnych od 1 m² powierzchni.
Od gruntów pod jeziorami, zajátych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni.
Od gruntów pozostaÛych, w tym zajátych na prowadzenie odpÛatnej
statutowej dziaÛalnoåci poéytku publicznego przez organizacje poéytku
publicznego od 1 m² powierzchni.

9,57

1%

4,16

0,77
0,24
4,04
0,39
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3045
UCHWAŁA Nr XXXII/383/2009
Rady Miasta Sopotu
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
na obszarze miasta Sopotu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, zm. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z
2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56,
poz. 458)) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52,
poz. 742) Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta Sopotu:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
— od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV –
684,- zł,
— od pozostałych samochodów – 720,- zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
— od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV
– 1.128,- zł,
— od pozostałych samochodów – 1.212,- zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
— od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV
– 1.248,- zł,
— od pozostałych samochodów – 1.344,- zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszenie
uznanym za równoważne – 2.268,- zł,
— od pozostałych samochodów – 2.772,- zł,
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że:
— od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO I, EURO II, EURO
III, EURO IV – 1.536,- zł,
— od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych – 1.596,- zł,
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie:

— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 2124,- zł,
— z pozostałym zawieszeniem – 2148,- zł,
b) powyżej 36 ton:
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 2.556,- zł,
— z pozostałym zawieszeniem – 2.784,- zł,
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego – 1.356,- zł,
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie:
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne — 1.440,- zł,
— z pozostałym zawieszeniem – 1.608,- zł,
b) powyżej 36 ton:
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1.920,- zł,
— z pozostałym zawieszeniem – 2112,- zł,
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc:
— od autobusów spełniających normy ekologiczne EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV –
1.536,- zł,
— od pozostałych autobusów – 1.656,- zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
— od autobusów spełniających normy ekologiczne EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV –
1.872,- zł,
— od pozostałych autobusów – 2.052,- zł,
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Sopotu.
§3
Traci moc uchwała Nr XX/268/2008 Rady Miasta Sopotu
z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości
rocznych stawek podatku od środków transportowych na
obszarze miasta Sopotu
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
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UCHWAŁA Nr XXXII/384/2009
Rady Miasta Sopotu
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów na obszarze miasta Sopotu, zasad ustalania i terminów płatności oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241), art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844, zm. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z
2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56,
poz. 458) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3
sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52,
poz. 742) Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje:

również w drodze inkasa. Inkasentami poboru opłaty
od posiadania psów wyznacza się osoby wskazane
przez:
a) Zarządy Spółdzielni mieszkaniowych posiadających
swoje zasoby na terenie miasta Sopotu,
b) Administratorów budynków.
§4
1. Inkasentom za pobór opłaty od posiadania psów w
drodze inkasa ustala się wynagrodzenie w wysokości
15% zainkasowanej sumy.
2. Inkasent pobierający opłatę od posiadania psa odprowadza ją co miesiąc do budżetu miasta do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
opłatę a w miesiącu grudniu do ostatniego dnia tego
miesiąca.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Sopotu.

§1
1. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów na obszarze miasta Sopotu w wysokości 58,00 zł od każdego
psa.
§2
1. Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 31 marca, a w przypadku nabycia psa po tym terminie w ciągu
dwóch tygodni od daty nabycia.
2. Ustala się opłatę w wysokości 50% stawki opłaty określonej w § 1 od psa nabytego po dniu 30 czerwca roku
kalendarzowego.
§3

§6
Traci moc Uchwała Rady Miasta Sopotu Nr XX/265/2008
z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości
rocznej stawki opłaty od posiadania psów na obszarze
miasta Sopotu, zasad ustalania i terminów płatności oraz
sposobu jej poboru.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.

1. Wpłat podatku można dokonywać bezpośrednio na
konto Urzędu Miasta w Sopocie.
2. Pobór opłaty od posiadania psów może odbywać się

Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak

3047
UCHWAŁA Nr XXXII/385/2009
Rady Miasta Sopotu
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności
i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Sopotu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241), art. 19 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r.

Nr 121, poz. 844, zm. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z
2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56,
poz. 458)) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52,
poz. 742) Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży
dokonywanej na targowiskach określone w Załączniku
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Nr 1 do niniejszej uchwały w zależności od formy sprzedaży.
2. Dzienna stawka opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej przez emerytów i rencistów wynosi 50% stawki
określonej w pkt 1 i 2 załącznika Nr 1 do niniejszej
uchwały.
3. Dzienna oplata targowa nie może przekroczyć
681,54 zł.
§2
1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży
na targowiskach, z wyjątkiem tych osób i jednostek,
które są podatnikami podatku od nieruchomości
w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi
na targowiskach.
2. Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie na
targowisku, gdzie opłatę pobrano.
§3
Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż: wyrobów własnej działalności plastycznej, używanych książek.

nej opłaty i rozlicza się z druków opłaty w terminie do
10 dnia następującego po miesiącu, w którym opłatę
pobrano, a w miesiącu grudniu do dnia 31 tego miesiąca.
5. Dowód uiszczenia opłaty targowej winien być wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby prawnej
lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej,
dokonujących sprzedaży w sposób określony w § 1.
6. Szczegółowe zasady poboru i rozliczania oraz rodzaje
druków stosowanych przez inkasenta określa każdorazowo umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta
Sopotu a inkasentem.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Sopotu.
§6
Traci moc uchwała Rady Miasta Sopotu Nr XX/267/2008
z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad
ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości
dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Sopotu.

§4

§7

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Do poboru opłaty targowej na targowisku miejskim wyznacza się jako inkasenta Zakład Oczyszczania Miasta.
3. Za pobór opłaty targowej ustala się wynagrodzenie
w wysokości 15% pobranej opłaty.
4. Inkasent wpłaca do budżetu miasta pełną kwotę pobra-

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak

Zaáącznik Nr 1
do uchwaáy Nr XXXII/385/2009
Rady Miasta Sopotu
z dnia 29 paĨdziernika 2009 r.
Lp.

Formy sprzedaĪy

1. Od sprzedaĪy z ziemi lub rĊki
2.

Od sprzedaĪy ze stoiska, straganu, áawy, stoáu itp.
od 1 stanowiska

Dzienne stawki
Opáaty targowej (w zá)
5,40
8,70

Od sprzedaĪy z pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy,
platformy itp.:
3. - od kaĪdego Ğrodka transportowego:
a) o áadownoĞci do 2,5 tony
b) o áadownoĞci od 2,5 tony do 4 ton,
c) o áadownoĞci powyĪej 4 ton

26,00
30,00
32,00

Od sprzedaĪy áączonej dokonywanej z miejsc wymienionych
w pkt 2 i ze Ğrodka transportowego wymienionego w pkt 3,
- od kaĪdego Ğrodka transportowego:
4.
a) o áadownoĞci do 2,5 tony
b) o áadownoĞci od 2,5 tony do 4 ton
c) o áadownoĞci powyĪej 4 ton

22,00
24,00
30,00

ObjaĞnienia:
1. Przy sprzedaĪy opisanej w pkt 4 pobiera siĊ opáatĊ targową naliczoną w kwocie
áącznej przy zastosowaniu stawek okreĞlonych w pkt 2 i 4.
2. Opáata za stanowisko oznacza opáatĊ za powierzchniĊ do 2 m².
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3048
UCHWAŁA Nr XXXII/386/2009
Rady Miasta Sopotu
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze miasta Sopotu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009
r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 17 ust. 1a, 2,
2a i art. 19, pkt 1), lit. d) i pkt 2) ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, zm. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
z 2008 r. Nr 93, poz 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
(Dz. U. Nr 167, poz. 1399, zm. z 2007 r. Nr 133, poz. 921,
z 2009 r. Nr 62,poz. 504) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.
(M.P. Nr 52, poz. 742) Rada Miasta Sopotu uchwala, co
następuje:
§1
Ustala się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż
dobę na terenie miasta Sopotu w celach zdrowotnych,
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych
w wysokości 3,80 zł.
§2
Dzienna stawka opłaty uzdrowiskowej pobierana od
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz od
inwalidów i kombatantów wojennych, przebywających
dłużej niż dobę na obszarze miasta Sopotu wynosi 50%
stawki ustalonej w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą usta-

lenia stawki w tej wysokości będzie okazanie dokumentu
potwierdzającego, że dana osoba jest osobą ze znacznym
stopniem niepełnosprawności lub inwalidą bądź kombatantem wojennym.
§3
1. Pobór opłaty uzdrowiskowej następuje w drodze inkasa.
2. Do poboru opłaty uzdrowiskowej na terenie miasta
Sopotu wyznacza się jako inkasenta Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Sopocie.
3. Inkasentowi za pobór opłaty uzdrowiskowej ustala się
prowizję w wysokości 20% zainkasowanej kwoty.
4. Inkasent pobierający opłatę uzdrowiskową odprowadza
ją do budżetu miasta co miesiąc w terminie do 10 dnia
następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę
a w miesiącu grudniu do ostatniego dnia tego miesiąca.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Sopotu.
§5
Traci moc uchwała Rady Miasta Sopotu Nr XX/266/2008
z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na
obszarze miasta Sopotu.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak

3049
UCHWAŁA Nr XXXII/387/2009 r.
Rady Miasta Sopotu
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/546/05 Rady Miasta Sopotu z dnia 18 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny
i leśny obowiązujących na terenie miasta Sopotu oraz zmieniającej ją uchwały Nr II/9/06 z dnia 01 grudnia 2006 r.
i uchwały z dnia 14 listopada 2008 r. Nr XX/269/2008.

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. z 2007 r. Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz.
730), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zm. Dz.

U. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775,
z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730) oraz
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, zmiany
Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr
179, poz. 1484, z 2006 Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825,
z 2008 r. Nr 116, poz. 730) Rada Miasta Sopotu uchwala,
co następuje:
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§1

§3

1. Zmienia się wzór formularza pod nazwą „Deklaracja
na podatek od nieruchomości” stanowiącego załącznik
nr 2 do uchwały Nr XX/269/2008 Rady Miasta Sopotu z
dnia 14 listopada 2008 r.
2. Nowa treść formularza stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Sopotu.

Zaáącznik Nr 1
do Uchwaáy Rady Miasta Sopotu
Nr XXXII/387/2009 r. z dnia 29.10.09 r.

Numer Identyfikacji Podatkowej skáadającego deklaracjĊ

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

DN – 1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOĝCI
na rok 20___
dotyczy okresu od

______/ _______/ _______

do

_____/ ______/ ______

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opáatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z póĨn. zm.).
Skáadający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spóáek nie mających 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 z spóákami nieposiadającymi osobowoĞci prawnej, z wyjątkiem osób tworzących
wspólnotĊ mieszkaniową.
Termin skáadania: Do 15 stycznia kaĪdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoĞci mających wpáyw na powstanie, bądĨ
wygaĞniĊcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeĔ mających wpáyw na wysokoĞü podatku.
Miejsce skáadania: Organ podatkowy wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce poáoĪenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKàADANIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby

•
•

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

Bank Millennium S.A.

B. OKOLICZNOĝCI UZASADNIAJĄCE ZàOĩENIE DEKLARACJI
OkolicznoĞci (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)

 1. deklaracja roczna

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

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

C. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika nie bĊdącego osobą fizyczną
** - dotyczy podatnika bĊdącego osobą fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
1. Rodzaj skáadającego deklaracjĊ (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)

 1. osoba fizyczna 

2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna 

4. spóáka nie mająca osobowoĞci prawnej

2. Rodzaj wáasnoĞci, posiadania (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)

 1. wáaĞciciel  2. wspóáwáaĞciciel  3. posiadacz samoistny  4. wspóáposiadacz samoistny  5. uĪytkownik wieczysty
 6. wspóáuĪytkownik wieczysty  7. posiadacz zaleĪny (np. dzierĪawca, najemca)  8. wspóáposiadasz zaleĪny (np. dzierĪawca, najemca)
3. Nazwa peána * / Nazwisko, pierwsze imiĊ, drugie imiĊ**
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4. Nazwa skrócona* / imiĊ ojca, imiĊ matki, data urodzenia **

5. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

6. Symbol PKD ( Polska Klasyfikacja DziaáalnoĞci)

7. Numer Krajowego Rejestru Sądowego

C.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Numer domu / Numer lokalu

14. MiejscowoĞü

15. Kod pocztowy

16. Tel./fax/e-mail

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW I PODSTAW OPODATKOWANIA
Podstawa opodatkowania

Stawka
podatku
wynikająca
z Uchwaáy
R.M.

Wyszczególnienie
do
opodatkowania

zwolniona

Kwota podatku
w zá, gr
do zapáaty

zwolniona

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

17.

18.

………..…m2

…………...m2

2. pod jeziorami, zajĊtych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych

22.

23.

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

27

4. dzierĪawione od miasta Sopotu, przylegające do budynków
mieszkalnych od 1 m² powierzchni uĪytkowej

………..…ha

19.

20.

.

25.

29.

30.

34.

35.

...………….zá
24

………...…ha
28.

.

33.

….……….zá
31.

…………..zá

………...…m2 ……...……m2

….……….zá
26.

..…………..zá

2
………...…m2 ……...……m
32.

21.

…..……….zá
36.

…………..zá

….……….zá

D.2. POWIERZCHNIA UĩYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĉĝCI (*)
1. mieszkalnych – ogóáem w tym:

37.

38.
2

kondygnacji o
wysokoĞci:

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

39.

………...…m

………...…m

42.

43.

41.

40.

2

………….zá

………...…m2 …….…..…m2
47
46.
2

………...…m2 ……...……m

…..……….zá

44.

45.

………...….zá

…..…….….zá

48.

49.

……..…….zá

…………....zá

* 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.

2. związanych z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej
oraz od czĊĞci budynków mieszkalnych zajĊtych na
prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej ogóáem, w tym:

50.

51.

………...…m2 ……...……m2
56.

55.

kondygnacji o
wysokoĞci:

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

52.

2

2

kondygnacji o
wysokoĞci:

kondygnacji o
wysokoĞci:

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

………..….zá
58.

……...……m

…...……….zá

……......….zá

60.

61.

62.

…………....zá

…….......….zá

66.

67.

………...…m2 ………...…m2

……….…...zá

..……….….zá

68.

70.

71.

65.

64.

63.

69.
2

2

………...…m

………...…m

…………...zá

…………....zá

72.

73.

74.

75.

2

4. zajĊte na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej w
zakresie udzielania ĞwiadczeĔ zdrowotnych ogóáem, w
tym:

……......….zá
57.

59.

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

54.

………...…m

………...…m2 ………...…m2
3. zajĊte na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiaáem siewnym
ogóáem, w tym:

53.

2

………...…m

………...…m

76.

77.

…………m2
81.
2

………...…m
85.
…………m2

…………....zá

…………..zá

79.

80.

……...……m2

……….…...zá

…………....zá

82.

83.

84.

78.

2

……...……m
.
…………m2
86

…………....zá

…………....zá

87.

88.

…………...zá

….………...zá
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- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyü 50% powierzchni)
- powyĪej 2,20 m

89.

90.

92.

93.

………..…m2

……...……m2

94.

95.

…………....zá

….………...zá

96.

97.

………...…m2 …….……m2

…………...zá

……….…...zá

98.

100.

101.

…………....zá

…………....zá

105.

106.

…………....zá

……….…...zá

109.

110.

91.

99.

………...…m2 ……..……m2
6. zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci stajni
koni
wyĞcigowych, stajni koni sportowych i stajni koni
rekreacyjnych w tym :
- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyü 50% powierzchni)
kondygnacji o
wysokoĞci:
- powyĪej 2,20 m

103.

102.

104.

………...…m2 ……..……m2
108.

107.

………......m2

……...……m2

…………....zá

….………...zá

111.

112.

113.

114.

…………...zá

……….…...zá

………...…m2 ……...……m2

D.3.

BUDOWLE
Podstawa opodatkowania w zá
z dokáadnoĞcią do 1 zá

Wyszczególnienie

do
opodatkowania

zwolniona

Stawka
podatku
wynikająca
z Uchwaáy
R.M.

Kwota podatku
w zá, gr

do zapáaty

zwolniona

D.3.1. WARTOĝû BUDOWLI LUB ICH CZĉĝCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAàALNOĝCI
GOSPODARCZEJ
115.

1. Budowle

116.

117.

118.

2%
……………zá
D.3.2. WARTOĝû BUDOWLI SàUĩĄCYCH BEZPOĝREDNIO DO ZAOPATRYWANIA W WODĉ,
ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ĝCIEKÓW
119.

1. Budowle

120.

1%

……………zá

121.

122.

……………zá

……………zá

E. àĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku do zapáaty

(po zaokrągleniu do peánych záotych ***)

123.

(po zaokrągleniu do peánych záotych )

124.

Suma kwot z czĊĞci D1, D2 i D3

……………………….zá

Kwota podatku zwolnionego

………………………..zá

Suma kwot z czĊĞci D1, D2 i D3

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH I PODMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podaü przepis prawa, z którego wynika zwolnienie)
125.

G. OĝWIADCZENIE I PODPIS SKàADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKàADAJĄCEGO
OĞwiadczam, Īe podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
126

. ImiĊ

127.

128

. Data wypeánienia (dzieĔ - miesiąc - rok)

129.

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Nazwisko

Podpis (pieczĊü) skáadającego / osoby reprezentującej skáadającego
numer telefonu
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1. Uwagi organu podatkowego

2. Data i podpis przyjmującego formularz

3. Identyfikator przyjmującego formularz

***) Pouczenie:
W przypadku niewpáacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpáacenia jej w niepeánej wysokoĞci, niniejsza deklaracja stanowi podstawĊ do
wystawienia tytuáu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postĊpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz.
968, ze zm.).

I. WYKAZ NIERUCHOMOSCI PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM OD NIERUCHOMOĝCI
( Podstawa prawna art. 272 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa oraz art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opáatach lokalnych)

GRUNTY (*)
Nr KW, nr umowy, nr
decyzji

Nr geodezyjny - nr
dziaáki, obrĊb

Tytuá prawny

PoáoĪenie

Powierzchnia

Nr geodezyjny - nr
dziaáki, obrĊb

Tytuá prawny

PoáoĪenie

Powierzchnia
uĪytkowa

BUDYNKI (*)

Nr KW, nr umowy, nr
decyzji

BUDOWLE (*)

Nr inwentarzowy

Nazwa budowli

PoáoĪenie

WartoĞü

J. WYKAZ NIERUCHOMOSCI PODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU Z PODATKU OD NIERUCHOMOĝCI
(Podstawa prawna art. 6 ust. 10 i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatku i opáatach oraz art. 272 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa )

GRUNTY (*)

Nr KW, nr umowy, nr
decyzji

Nr geodezyjny - nr
dziaáki, obrĊb

Tytuá prawny

PoáoĪenie

Powierzchnia

Nr geodezyjny - nr
dziaáki, obrĊb

Tytuá prawny

PoáoĪenie

Powierzchnia
uĪytkowa

BUDYNKI (*)

Nr KW, nr umowy, nr
decyzji
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BUDOWLE (*)

Nr inwentarzowy

Nazwa budowli

PoáoĪenie

WartoĞü

(*) W razie wiĊkszej liczby nieruchomoĞci moĪna zaáączyü odrĊbny wykaz zgodny ze wzorem

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Data wpáywu do organu podatkowego

Podpis przyjmującego deklaracjĊ

Uwagi

3050
UCHWAŁA Nr XLI/305/09
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 października 2009 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 (tekst jednolity z 2001 r.
Dz. U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
przy uwzględnieniu górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2010 r. ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742 z 2009 r.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:
1. OD GRUNTÓW:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
0,74 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
4,04 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
0,28 zł
2. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,65 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej
19,96 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
9,42 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od
1 m2 powierzchni użytkowej
4,16 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej
6,88 zł
3. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy.
§3
Traci moc Uchwała Nr XXIX/205/08 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 30 października 2008 r. sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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UCHWAŁA Nr XLI/306/09
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 października 2009 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 (tekst jednolity z 2001 r. Dz.
U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), przy uwzględnieniu
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742)
i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października
2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M.P. Nr 67, poz. 872)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

5)

§1
1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta i Gminy
Sztum:
1) Od samochodów ciężarowych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 677,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 923,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
- 1.107,00 zł
2) Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu:
a) o liczbie osi - dwie
— od 12 ton i poniżej 15 ton
- 1.356,00 zł
— równej lub wyższej niż 15 ton
- 1.479,00 zł
b) o liczbie osi – trzy
— od 12 ton i poniżej 19 ton
- 1.356,00 zł
— od 19 ton i poniżej 23 ton
- 1.722,00 zł
— od 23 ton i poniżej 25 ton
- 1.972,00 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton
- 2.339,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej
— od 12 ton i poniżej 25 ton
- 1.601,00 zł
— od 25 ton i poniżej 27 ton
- 1.847,00 zł
— od 27 ton i poniżej 29 ton
- 2.094,00 zł
— równej lub wyższej niż 29 ton
- 2.648,00 zł
3) Od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych, w zależności od liczby osi
i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) o liczbie osi – dwie
— od 12 ton i poniżej 15 ton
- 1.356,00 zł
— równej lub wyższej niż 15 ton
- 1.533,00 zł
b) o liczbie osi – trzy
— od 12 ton i poniżej 19 ton
- 1.356,00 zł
— od 19 ton i poniżej 23 ton
- 1.722,00 zł
— od 23 ton i poniżej 25 ton
- 1.972,00 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton
- 2.339,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej
— od 12 ton i poniżej 25 ton
- 1.601,00 zł
— od 25 ton i poniżej 27 ton
- 1.847,00 zł
— od 27 ton i poniżej 29 ton
- 2.094,00 zł
— równej lub wyższej niż 29 ton
- 2.785,00 zł
4) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej
zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 862 ,00 zł

6)

7)

8)

9)

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 986,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
- 1.107,00 zł
Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne, w zależności od liczby osi
i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi pojazdu – dwie
— od 12 ton i poniżej 18 ton
- 1.232,00 zł
— od 18 ton i poniżej 25 ton
- 1.601,00 zł
— od 25 ton i poniżej 31 ton
- 1.972,00 zł
— równej lub wyższej niż 31 ton - 2.153,00 zł
b) o liczbie osi pojazdu – trzy
— od 12 ton i poniżej 40 ton
- 2.153,00 zł
— równej lub wyższej niż 40 ton
- 2.771,00 zł
c) o liczbie osi pojazdu – cztery i więcej
— od 12 ton i poniżej 40 ton
- 2.153,00 zł
— równej lub wyższej niż 40 ton
- 2.785,00 zł
Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej
zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi pojazdu – dwie
— od 12 ton i poniżej 18 ton
- 1.232,00 zł
— od 18 ton i poniżej 25 ton
- 1.601,00 zł
— od 25 ton i poniżej 31 ton
- 1.972,00 zł
— równej lub wyższej niż 31 ton
- 2.153,00 zł
b) o liczbie osi pojazdu – trzy
— od 12 ton i poniżej 40 ton
- 2.153,00 zł
— równej lub wyższej niż 40 ton
- 2.785,00 zł
c) o liczbie osi pojazdu – cztery i więcej
— od 12 ton i poniżej 40 ton
- 2.153,00 zł
— równej lub wyższej niż 40 ton
- 2.785,00 zł
Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
- 308,00 zł
Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, w zależności od liczby osi i łącznej z pojazdem
silnikowym dopuszczalnej masy całkowitej:
a) o liczbie osi pojazdu – jedna
— od 12 ton i poniżej 18 ton
- 370,00 zł
— od 18 ton i poniżej 25 ton
- 432,00 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton
- 616,00 zł
b) o liczbie osi pojazdu – dwie
— od 12 ton i poniżej 28 ton
- 432,00 zł
— od 28 ton i poniżej 33 ton
- 923,00 zł
— od 33 ton i poniżej 38 ton
- 1.479,00 zł
— równej lub wyższej niż 38 ton
- 1.847,00 zł
c) o liczbie osi pojazdu – trzy i więcej
— od 12 ton i poniżej 38 ton
- 1.107,00 zł
— równej lub wyższej niż 38 ton
- 1.479,00 zł
Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego z innym systemem za-
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wieszenia osi jezdnych, w zależności od liczby osi i
łącznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej masy
całkowitej:
a) o liczbie osi pojazdu – jedna
— od 12 ton i poniżej 18 ton
- 370,00 zł
— od 18 ton i poniżej 25 ton
- 432,00 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton
- 689,00 zł
b) o liczbie osi pojazdu – dwie
— od 12 ton i poniżej 28 ton
- 432,00 zł
— od 28 ton i poniżej 33 ton
- 1.041,00 zł
— od 33 ton i poniżej 38 ton
- 1.581,00 zł
— równej lub wyższej niż 38 ton
- 2.081,00 zł
c) o liczbie osi pojazdu – trzy i więcej
— od 12 ton i poniżej 38 ton
- 1.154,00 zł
— równej lub wyższej niż 38 ton
- 1.568,00 zł
10) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
- 1.232,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1.847,00 zł
2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2002 i nowszych określa się
w wysokości:
a) dla środków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1:
- lit. a) - 627,00 zł
- lit. b) - 873,00 zł
- lit. c) - 1.057,0 zł
b) dla środków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 4:

- lit. a) - 812,00 zł
- lit. b) - 936,00 zł
- lit. c) - 1.057,00 zł
c) dla środków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 7 – 258,00 zł
d) dla środków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 10:
- lit. a) - 1.182,00 zł
- lit. b) - 1.797,00 zł
§2
Traci moc uchwała Nr XXIX/206/09 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

3052
UCHWAŁA Nr XLI/307/09
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy oraz realizujących nowe inwestycje na terenie miasta i gminy Sztum.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz. U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska uchwala,
co następuje:
§1
1. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, jeżeli wartość tej
pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de
minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat
kalendarzowych, nie przekracza kwoty 200 000 euro, a
dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu
drogowego – kwoty 100 000 euro z zastrzeżeniem ust.
2.
2. W przypadkach, gdy przedsiębiorca uzyskał pomoc inną
niż de minimis na inwestycję, o której mowa w § 3 ust.
1, nie może otrzymać pomocy w ramach uchwały, jeśli
jej wartość powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej
intensywności lub wielkości pomocy określonej dla tej
inwestycji.
3. Pomoc de minimis udzielana będzie zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy
de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006) oraz

procedur ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404).
§2
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
2. nowej inwestycji – należy przez to rozumieć nowo
wybudowane lub nowo nabyte budynki, grunty i
budowle przeznaczone do prowadzenia działalności
gospodarczej, których budowa została zakończona lub
nabycie zostało dokonane po wejściu w życie niniejszej
uchwały;
3. tworzeniu nowych miejsc pracy – należy przez to rozumieć przyrost netto liczby pracowników w danym
przedsiębiorstwie w przeliczeniu na osoby zatrudnione
w pełnym wymiarze czasu pracy w odniesieniu do
średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, ilość
osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze lub przy
pracy sezonowej stanowią ułamkowe części. Dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących
nowe miejsca pracy przyjmuje się stan zatrudnienia na
dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy;
§3
1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, w ramach
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pomocy de minimis grunty, budynki i budowle zajęte
na prowadzenie działalności gospodarczej należące do
przedsiębiorców prowadzących lub rozpoczynających
działalność gospodarczą, realizujących nowe inwestycje
oraz tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta i
gminy Sztum, przy czym nowa działalność nie może być
wynikiem przekształcenia, podziału lub zmiany nazwy
przedsiębiorstwa wcześniej prowadzonego.
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości udzielane
jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o
udzielenie pomocy de minimis wraz z dokumentami
określonymi w § 4 pkt 3 uchwały.

2.

3.

4.

§4
Ogólne warunki dopuszczalności pomocy na podstawie
uchwały:
1. Zrealizowanie na terenie miasta i gminy Sztum nowej
inwestycji;
2. Utrzymanie zwiększonego zatrudnienia przez okres co
najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia utworzenia nowych
miejsc pracy.
3. Zgłoszenie organowi podatkowemu – Burmistrzowi
Miasta i Gminy Sztum, zakończenie realizacji nowej
inwestycji na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1
do uchwały oraz złożenie nw. dokumentów:
a) korekty informacji IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości - w przypadku, gdy przedsiębiorcą jest
osoba fizyczna;
b) korekty deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości
– w przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna lub spółka nie mająca
osobowości prawnej;
c) uwierzytelnionych kserokopii deklaracji ZUS z ostatnich 12 miesięcy, potwierdzających ilość zgłoszonych
do ubezpieczenia społecznego pracowników;
d) oświadczenia przedsiębiorcy o utworzeniu nowych
miejsc pracy na terenie miasta i gminy Sztum;
e) uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji potwierdzającej zakończenie inwestycji, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego;
f) kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis aktualny z rejestru
przedsiębiorców – KRS;
g) informacji o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu
trzech kolejnych lat kalendarzowych i otrzymanej
innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w
związku z realizacją, których udzielana jest pomoc
de minimis albo informacji o nieotrzymaniu pomocy
publicznej;
h) oświadczenia przedsiębiorcy, że nie znajduje się w
trudnej sytuacji ekonomicznej;
i) bilans, rachunek zysków i strat lub PIT za ostatni rok
obrotowy;
j) zaświadczenie z rejestru dłużników niewypłacalnych
przy KRS;
k) oświadczenie, iż przedsiębiorca nie podlega wyłączeniom wynikającym z § 6 uchwały.
§5
1. Za każde nowo utworzone miejsce pracy, zwalnia się
od podatku od nieruchomości:
a) 100m2 powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
b) 1.000m2 powierzchni gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

5.

c) 100.000 zł wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki,
budowle i grunty związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej jako nowe inwestycje w wysokości 75%
podatku naliczonego za te nieruchomości przez okres
uprawniający do zwolnienia.
Jeżeli przedsiębiorca nie jest objęty obowiązkiem
podatkowym w którymkolwiek z przedmiotów opodatkowania wymienionych w pkt 1 to zwolnienie od
podatku przysługuje tylko z tego tytułu, w którym jest
opodatkowany.
Wysokość udzielonego zwolnienia od podatku od nieruchomości nie może przekroczyć podatku należnego
za nieruchomość lub jej część związaną z działalnością
gospodarczą za dany rok podatkowy.
Wysokość zwolnienia od podatku od nieruchomości
dla pkt 1 ustala się według wzoru:
X=AxBxC

6.

7.

8.

9.

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
X – wysokość zwolnienia od podatku;
A – powierzchnia budynków, gruntów lub wartość
amortyzacyjna budowli związanych z działalnością
gospodarczą, będąca podstawą opodatkowania;
B – przyrost netto miejsc pracy, w przeliczeniu na osoby
zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy;
C – stawka podatku od nieruchomości, od powierzchni
budynków, powierzchni gruntów i od wartości amortyzacyjnej budowli związanych z działalnością gospodarczą, w danym roku podatkowym.
W przypadku zrealizowania nowych inwestycji na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działającej na terenie miasta i gminy Sztum zwolnienie wynosi
50% należnego podatku od nieruchomości za danych
rok podatkowy przy utworzenia 50 nowych miejsc pracy
oraz 100% należnego podatku od nieruchomości za
dany rok podatkowy w przypadku utworzenia ponad
50 nowych miejsc pracy.
Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy na okres:
a) 2 lat dla przedsiębiorców, którzy zwiększyli zatrudnienie do 10 osób,
b) 3 lat dla przedsiębiorców, którzy zwiększyli zatrudnienie od 11 do 30 osób,
c) 4 lat dla przedsiębiorców, którzy zwiększyli zatrudnienie powyżej 30 osób.
Łączny okres zwolnienia dla danego przedsiębiorcy nie
może przekroczyć czterech lat, licząc od dnia nabycia
prawa do zwolnienia. Korzystanie ze zwolnienia nie
może trwać dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
Nabycie prawa do zwolnienia uwarunkowane jest brakiem zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla
których organem podatkowym jest Burmistrz Miasta i
Gminy Sztum.
§6

Zwolnienie od podatku od nieruchomości nie ma zastosowania do pomocy:
1. Udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność
gospodarczą:
a) w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych
rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,
b) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów
rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu,
c) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu
produktów rolnych wymienionych w załączniku I do
Traktatu w następujących przypadkach:
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— kiedy wysokość pomocy ustalona jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych
od producentów surowców lub wprowadzonych
na rynek przez podmioty gospodarcze objęte
pomocą,
— kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej
przekazania w części lub w całości producentom
surowców,
d) na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów,
tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub
innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,
e) uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z
towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
f) w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w
rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002,
g) na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu
drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,
h) znajdującym się w trudnej sytuacji, w rozumieniu
pkt 9-11 Wytycznych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw
znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. U.UE C 244,
1.10.2004, s.2).
2. Udzielanej przedsiębiorcom znajdującym się w likwidacji lub upadłości.
3. Udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym stacje
paliw, działalność handlową, telekomunikacyjną oraz
działalność związaną z wytwarzaniem i zaopatrzeniem
w energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę oraz
odprowadzaniem ścieków.
§7
Przedsiębiorca w okresie korzystania ze zwolnienia od
podatku od nieruchomości na podstawie uchwały jest zobowiązany do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego,
przedstawić bez wezwania organowi podatkowemu wraz
z deklaracją roczną na podatek od nieruchomości:
1. informacje o stanie zatrudnienia na koniec poprzedniego roku kalendarzowego, potwierdzone uwierzytelnionymi kserokopiami deklaracji ZUS składanymi w roku
podatkowym;
2. informacje o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu
trzech kolejnych lat kalendarzowych i otrzymanej innej
pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą w związku z realizacją których udzielana jest pomoc de minimis albo
informacje o nieotrzymaniu pomocy publicznej;
3. oświadczenie przedsiębiorcy, że nie znajduje się
w trudnej sytuacji ekonomicznej;
4. bilans, rachunek zysków i strat lub PIT za ostatni rok
obrotowy, zaświadczenie z rejestru dłużników niewypłacalnych przy KRS;
5. oświadczenie przedsiębiorcy o utworzeniu nowych
miejsc pracy na terenie miasta i gminy Sztum.

§8
1. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia
kontroli w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorcę
warunków udzielania zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale, w tym
także sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym
dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.
2. Przedsiębiorca, na żądanie organu podatkowego,
przedkłada wszelkie dowody i informacje, celem stwierdzenia spełnienia warunków zwolnienia od podatku od
nieruchomości.
§9
1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku
od nieruchomości, gdy:
a) przedstawił organowi podatkowemu nieprawidłowe
dane, o których mowa w § 6 i jest zobowiązany do
zwrotu całości otrzymanej pomocy na zasadach
przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej
dla przedsiębiorców, poprzez zapłatę podatku od
nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie
z procedurą wynikającą z przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa;
b) nie przedstawił organowi podatkowemu informacji,
o których mowa w § 7, od 01 stycznia danego roku
podatkowego do końca roku;
c) nowo utworzone miejsca pracy nie zostaną utrzymane przez co najmniej 12 miesięcy – utrata prawa
następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracił te warunki;
d) w przypadku otrzymania w trakcie roku podatkowego
pomocy ponad dopuszczalną wielkość, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej
nadwyżkę pomocy publicznej ponad ogólną kwotę,
w terminie do dnia 31 grudnia danego roku podatkowego, na zasadach przewidzianych w przepisach
o pomocy publicznej dla przedsiębiorców, poprzez
zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami
za zwłokę, zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o każdej zmianie
stanu zatrudnienia powodującej utratę prawa do zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności
uzasadniających jego utratę.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
§ 12
Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Zaáącznik nr 1
do uchwaáy nr XLI/307/09
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 paĨdziernika 2009 roku

………………………………….
(imiĊ i nazwisko / nazwa przedsiĊbiorcy)

………………………………….
(adres zamieszkania / siedziba przedsiĊbiorcy)

………………………………….
(NIP)

Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum
ul. Mickiewicza 39
WNIOSEK
W związku z realizacją nowej inwestycji oraz utworzeniem nowych
miejsc pracy na terenie miasta i gminy Sztum, wnoszĊ o udzielenie pomocy w
formie zwolnienia od podatku od nieruchomoĞci (wáaĞciwe podkreĞliü):
¾ budynków,
¾ gruntów,
¾ budowli,
od dnia …………………. do dnia ………………….. na podstawie uchwaáy Nr
……………………….. Rady Miejskiej z dnia …………………….. w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomoĞci w ramach pomocy de minimis dla
przedsiĊbiorców tworzących nowe miejsca pracy oraz realizujących nowe
inwestycje na terenie miasta i gminy Sztum.
InformujĊ, Īe nowa inwestycja zostaáa zakoĔczona dnia …………….. i dotyczy:
¾ budynków o powierzchni uĪytkowej ………….. m2,
¾ gruntów o powierzchni ……………. m2,
¾ budowli o wartoĞci ……………….. zá.
InformujĊ, Īe w ciągu ostatnich 12 miesiĊcy utworzone zostaáy nowe miejsca
pracy na terenie miasta i gminy Sztum w iloĞci ………………………………….
Wzrost netto liczby pracowników w odniesieniu do Ğredniego zatrudnienia
nastąpiá od dnia …………………………………………………………………...
DeklarujĊ utrzymanie zwiĊkszonego zatrudnienia przez okres, co najmniej 12
miesiĊcy, licząc od dnia utworzenia nowych miejsc pracy.
Inwestycja na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dziaáającej na
terenie miasta i gminy Sztum zostaáa zakoĔczona …………..

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 162

— 12255 —

Poz. 3052

W zaáączeniu przedkáadam:
1. korektĊ informacji IN-1 w sprawie podatku od nieruchomoĞci - w przypadku, gdy
przedsiĊbiorcą jest osoba fizyczna;
2. korektĊ deklaracji DN-1 w na podatek od nieruchomoĞci – w przypadku, gdy
przedsiĊbiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna lub spóáka nie mająca
osobowoĞci prawnej;
3. uwierzytelnione kserokopie deklaracji ZUS z ostatnich 12 miesiĊcy, potwierdzające
iloĞü zgáoszonych do ubezpieczenia spoáecznego pracowników;
4. oĞwiadczenie przedsiĊbiorcy o utworzeniu nowych miejsc pracy na terenie miasta i
gminy Sztum;
5. uwierzytelnione kserokopie dokumentacji potwierdzającej zakoĔczenie inwestycji,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
6. kserokopiĊ zaĞwiadczenia o wpisie do ewidencji dziaáalnoĞci gospodarczej lub odpis
aktualny z rejestru przedsiĊbiorców – KRS;
7. informacjĊ o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu trzech kolejnych lat
kalendarzowych i otrzymanej innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych
kosztów kwalifikujących siĊ do objĊcia pomocą w związku z realizacją których
udzielana jest pomoc de minimis albo informacjĊ o nieotrzymaniu pomocy publicznej;
8. oĞwiadczenie przedsiĊbiorcy, Īe nie znajduje siĊ w trudnej sytuacji ekonomicznej;
9. bilans, rachunek zysków i strat lub PIT za ostatni rok obrotowy;
10. zaĞwiadczenie z rejestru dáuĪników niewypáacalnych przy KRS;
11. oĞwiadczenie, Īe przedsiĊbiorca nie podlega wyáączeniom wynikającym z § 6
uchwaáy.

Dane o przedsiĊbiorcy:
1. WielkoĞü przedsiĊbiorstwa ……………………………………………….
2. Klasyfikacja dziaáalnoĞci wg PKD ……………………………………….
3. Przeznaczenie pomocy ……………………………………………………

Dane osoby upowaĪnionej do kontaktów w sprawach związanych z
wnioskowaną pomocą:
…………………………………………………..
(imiĊ i nazwisko)

…………………………………………………..
(stanowisko sáuĪbowe)

telefon ………………………………………….
fax ………………………………………………

………………………
(data)

….……….……………………….
(podpis przedsiĊbiorcy lub osoby upowaĪnionej do reprezentowania)
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3053
UCHWAŁA Nr XXIX/307/2009
Rady Miasta Ustka
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.
U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.
U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; ze zm.: Dz.
U. z 2005 Nr 143, poz. 1199; Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847, Nr 245, poz. 1775; Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr
116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz.
458) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia
2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w
podatkach i opłatach lokalnych w 2010 r. (M. P. Nr 52, poz.
742) Rada Miasta Ustka, uchwala, co następuje:

3. od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów bez
względu na liczbę osi i rodzaj zawieszenia:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
660 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
890 zł.
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton
1 010 zł.
d) od 12 ton do mniej niż 40 ton
2 000 zł.
e) od 40 ton i powyżej
2 600 zł.
4. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) bez
względu na liczbę osi i rodzaj zawieszenia:
a) od 7 ton do mniej niż 12 ton
950 zł.
b) od 12 ton do mniej niż 38 ton
1 460 zł.
c) od 38 ton i powyżej
1 900 zł.
5. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
1 340 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1 560 zł.

§1

§2

Ustala się następujące stawki podatku od środków
transportowych na 2010 rok:
1. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
450 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
660 zł.
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
790 zł.
2. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, bez
względu na liczbę osi i rodzaj zawieszenia:
a) od 12 ton do mniej niż 15 ton
900 zł.
b) od 15 ton do mniej niż 18 ton
1 460 zł.
c) od 18 ton do mniej niż 25 ton
1 780 zł.
d) od 25 ton do mniej niż 29 ton
1 900 zł.
e) od 29 ton i powyżej
2 560 zł

W przypadkach zastosowania w pojazdach wymienionych w § 1 pkt 1, pkt 3 litera a, b, c, pkt 4 litera a)
i pkt 5 katalizatorów lub paliwa gazowego stosuje się zniżkę
w wysokości 20%.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Ustka.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Ustka
Adam Brzóska

3054
UCHWAŁA Nr XXIX/308/2009
Rady Miasta Ustka
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie opłaty uzdrowiskowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,

poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 174, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 17
ust. 1a, art. 19 pkt 1 lit. d), pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; ze zm. Dz. U. z 2005 r. Nr
143, poz. 1199; Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245,
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poz. 1775, Nr 249, poz. 1828; Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz.
585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; Dz. U. z 2009 r. Nr
56, poz. 458), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399; ze zm.: Dz. U. z 2007 r.
Nr 133, poz. 921; Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504), uchwały
Nr 210 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie uznania miasta Ustki za uzdrowisko (M.P. Nr 38, poz.
333), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia
2009 r. w sprawie górnych stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych w 2010 r. (M. P. Nr 52, poz. 742), Rada
Miasta Ustka, uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej na 2010 rok za
każdy dzień pobytu w wysokości:
1) dzieci do lat 15 oraz osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności
1,00 zł,
2) pozostali
2,00 zł.
§2
1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze
inkasa.
2. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 15%
zainkasowanej kwoty.
3. Poboru opłaty uzdrowiskowej inkasenci dokonują na
podstawie druków kwitariuszy przychodowych K-103
pobieranych w Wydziale Finansowym (kasa) Urzędu
Miasta Ustka.

4. Inkasent jest zobowiązany do wpłacenia do budżetu
miasta pełnej kwoty zebranej opłaty uzdrowiskowej w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do końca
miesiąca, w którym nastąpiło rozliczenie z zainkasowanej kwoty.
§3
Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiązanych
do jej poboru wyznacza się osoby fizyczne, prawne lub
jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej
kierujące: hotelami, motelami, pensjonatami, domami
wczasowymi, sanatoryjnymi, uzdrowiskowymi, wycieczkowymi, schroniskami, kempingami, polami biwakowymi,
kwaterami prywatnymi oraz innymi obiektami, w których
przebywają czasowo osoby podlegające opłacie.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Ustka
Adam Brzóska

3055
UCHWAŁA Nr XXIX/309/2009
Rady Miasta Ustka
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.
U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.
U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; ze zm.: Dz.
U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847, Nr 245, poz. 1775; Dz. U z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr
116, poz. 730, Nr 223 poz. 1463; Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz.
458), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia
2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w
podatkach i opłatach lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz.
742) Rada Miasta Ustka, uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości na 2010
rok w wysokości:
1. 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
od 1 m2 powierzchni użytkowej
19,00 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
9,10 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od
1 m2 powierzchni użytkowej
3,50 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej
6,50 zł
2. Od budowli 2% ich wartości
3. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
0,70 zł
od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
3,80 zł
od ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
0,30 zł
od 1 m2 powierzchni
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§2

§3

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z
bezpieczeństwem miasta, z tym że ze zwolnienia tego nie
mogą z niego korzystać podmioty prowadzące działalność
gospodarczą.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Ustka
Adam Brzóska

3056
UCHWAŁA Nr XXIX/310/2009
Rady Miasta Ustka
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z
2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 174, poz. 1218;
Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.
U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 19 pkt 1 lit. a) oraz pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 121, poz. 844;
zm.: Dz. U. z 2005, Nr 143, poz. 1199; Dz. U. z 2006 r. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828; Dz. U. z 2008 r.
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, Dz. U.
z 2009 r. Nr 56, poz. 458), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w
2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) Rada Miasta Ustka, uchwala,
co następuje:
§1
Ustala się na 2010 rok dzienne stawki opłaty targowej
na targowiskach:
1) przy ulicy Krótkiej oraz Placu Wolności - 5 zł dziennie
od każdego punktu handlowego,
2) za sprzedaż obnośną - 30 zł dziennie od każdego
punktu handlowego,
3) za sprzedaż prowadzoną na gruntach stanowiących
własność Gminy Miasto Ustka nie przeznaczonych
do korzystania na cele handlowe – 680 zł dziennie
od każdego punktu handlowego,
4) w pozostałych miejscach (w tym również sprzedaż
w tymczasowych obiektach budowlanych o ile nie
podlega wyłączeniu lub zwolnieniu określonemu w
ustawie o podatkach i opłatach lokalnych):
a) w punkcie handlowym o pow. do 20 m2
- 50 zł dziennie,
b) w punkcie handlowym o pow. powyżej 20 do
50 m2
- 100 zł dziennie,
c) w punkcie handlowym o pow. powyżej 50 m2 do
100 m2
- 250 zł dziennie,
d) w punkcie handlowym o pow. powyżej 100 m2
- 680 zł dziennie,

§2
1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.
2. Do poboru opłaty targowej na targowisku przy ul. Krótkiej wyznacza się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce.
3. Do poboru opłaty targowej na pozostałych targowiskach
wyznacza się strażników Straży Miejskiej w Ustce oraz
osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta Ustka, których
wykaz określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
4. Inkasentom za pobór opłaty targowej ustala się wynagrodzenie w wysokości 12% zainkasowanej sumy.
5. Poboru opłaty targowej inkasenci dokonują na podstawie na druków kwitariuszy przychodowych K-103
pobieranych w Wydziale Finansowym (kasa) Urzędu
Miasta Ustka.
6. Inkasent wpłaca do budżetu miasta pełną kwotę zebranej opłaty targowej i rozlicza się z pobranych druków:
a) do dnia 14-go każdego miesiąca – opłaty pobrane
w okresie od 1-go do 10-go dnia każdego miesiąca,
b) do dnia 24-go każdego miesiąca – opłaty pobrane
w okresie od 11-go do 20-go dnia każdego miesiąca,
c) do dnia 04-go każdego miesiąca – opłaty pobrane
w okresie od 21-go do końca poprzedniego miesiąca.
7. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 7 dni od ostatniej wpłaty w danym miesiącu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Ustka.
§4
Traci moc uchwała Nr XXV/194/2008 Rady Miasta
Ustka z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia
wysokości stawek opłaty targowej zmieniona uchwałą
Nr XXXV/285/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 28 maja
2009 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Ustka
Adam Brzóska

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 162

Poz. 3056, 3057

— 12259 —

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 310/2009
Rady Miasta Ustka
z dnia 29 października 2009 r.
Wykaz strażników Straży Miejskiej w Ustce
oraz osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Ustka
wyznaczonych na inkasentów opłaty targowej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adamczewski Przemysław
Dęga Agnieszka
Drozdek Paweł
Leśniewski Tomasz
Przymorski Waldemar
Stodoła Krzysztof
Szczepaniak Włodzimierz Andrzej
Biernat Mariola

3057
UCHWAŁA Nr XXIX/311/2009
Rady Miasta Ustka
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania, poboru i terminu
płatności opłaty od posiadania psów w 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420),art.
18a ust 1, art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; ze zm.: Dz. U. z 2005 Nr 143,
poz. 1199; M. P. z 2006 r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758; Dz. U.
z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz.
1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775; M. P. z 2007 r. Nr
47, poz. 557, Nr 76, poz. 813; Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, Nr 223 poz. 1463; Dz. U. z 2009 r. Nr 56,
poz. 458), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 52,
poz. 742) Rada Miasta Ustka, uchwala, co następuje:

3. Na inkasentów opłaty od posiadania psów zobowiązanych do jej poboru wyznacza się osoby zarządzające
substancjami mieszkaniowymi (właściwe dla miejsca
zamieszkania posiadacza psa).
4. Na inkasentów opłaty od posiadania psów wyznacza się
również strażników Straży Miejskiej w Ustce, których
wykaz określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
5. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 11%
zainkasowanej kwoty.
6. Inkasenci są zobowiązani wpłacać zainkasowaną opłatę
od posiadania psów w kasie Urzędu Miasta Ustka lub
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ustka w terminie
10 dni od daty pobrania należności.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

§1

Przewodniczący
Rady Miasta Ustka
Adam Brzóska

Wprowadza się opłatę od posiadania psów na obszarze
Gminy Miasto Ustka od osób fizycznych posiadających
psy.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/311/2009
Rady Miasta Ustka
z dnia 29 października 2009 r.

§2
Opłata od posiadania psów w 2010 r. wynosi rocznie
40 zł od pierwszego psa i od każdego następnego 30 zł.
§3

Wykaz strażników Straży Miejskiej w Ustce
wyznaczonych na inkasentów opłaty od posiadania
psów

Opłata od posiadania psów płatna jest z góry bez
wezwania w terminie do 31 marca lub w ciągu 14 dni od
wejścia w posiadanie psa.
§4
1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze
inkasa.
2. Zobowiązani z tytułu opłata od posiadania psów mogą
wpłacać ją również bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Ustka lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Ustka.

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

Adamczewski Przemysław
Dęga Agnieszka
Drozdek Paweł
Leśniewski Tomasz
Przymorski Waldemar
Stodoła Krzysztof
Szczepaniak Włodzimierz Andrzej
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UCHWAŁA Nr XXXIX/373/2009
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku
od nieruchomości na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz
na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity z. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009
r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2009 r.
Nr 52, poz. 742) Rada Miejska Władysławowa uchwala,
co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości
I. Od budynków lub ich części w tym:
1. od budynków mieszkalnych i części mieszkalnych
budynków posiadających łączone funkcje użytkowe:
0,65 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;
2. od budynków pozostałych i części pozostałych
budynków - innych niż mieszkalne (w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego): 5,40 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;
3. od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych: 2,60 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej;
4. od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym: 9,57 zł za 1 m2 powierzchni
użytkowej;
5. od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym:
a) od budynków ośrodków wypoczynkowych, hoteli,
pensjonatów, budynków sanatoryjnych, rehabilitacyjnych, leczniczych: 16,50 zł za m2 powierzchni
użytkowej
b) od pozostałych budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej: 15,50 zł za 1 m2 powierzchni użyt-

kowej
II. Od gruntów:
1. pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego): 0,35 zł za
1 m2 powierzchni;
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków: 0,77 zł za 1 m2
powierzchni;
3. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych: 4,04 zł za 1 ha powierzchni.
III. Od budowli: 2% ich wartości.
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. nieruchomości zajęte na potrzeby upowszechniania
kultury, ochrony przeciwpożarowej i opieki społecznejz wyjątkiem nieruchomości zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej.
2. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi
oraz posiadające oprócz innych oznaczeń klasy gruntu
oznaczenie „ drogi”- z wyjątkiem nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§3
Traci moc Uchwała Nr XXV/255/2008 Rady Miejskiej
Władysławowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie
określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku
od nieruchomości na terenie administracyjnym Miasta
Władysławowa.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Klein

3059
UCHWAŁA Nr XXXIX/374/2009
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie określenia rocznych stawek podatku
od środków transportowych na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 późn. zm.), art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
poźn. zm), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków

transportowych obowiązujących w 2009 r. (M.P. z 2009 r.
Nr 67,poz. 872) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2010 r. (M.P. z 2009 r. Nr 52 poz. 742) Rada Miejska
Władysławowa uchwala, co następuje:
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§1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1.

od samochodów ciáéarowych o dopuszczalnej masie caÛkowitej pojazdu od 3,5 tony i poniéej 12 ton:
Dopuszczalna masa caÛkowita( w tonach)

2.

1

2

Od

Do

powyéej 3,5

5,5 wÛßcznie

powyéej 5,5

9,0 wÛßcznie

powyéej 9,0

poniéej 12,0

Stawka podatku (w zÛotych)
3

550,00
860,00

1 060,00
od samochodów ciáéarowych o dopuszczalnej masie caÛkowitej pojazdu równej lub wyçszej niç 12 ton
Liczba osi

Dopuszczalna masa caÛkowita

Nie mniej nié

1

Mniej nié

2

3
Dwie osie

12 ton

15 ton

15 ton

Stawka podatku (w zÛotych)
Oå jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
Inne systemy
pneumatycznym
zawieszenia osi
lub zawieszeniem
jezdnych
uznanym za
równowaéne
4
5

1 750,00

1 870,00

1 870,00

1 970,00

1 900,00

2 000,00

1 970,00

2 030,00

2 030,00

2 480,00

Trzy osie
12 ton

25 ton

25 ton
Cztery osie
12 ton

3.

31 ton

2 100,00
2 480,00
31 ton
od cißgników siodÛowych i balastowych przystosowanych do uéywania Ûßcznie z naczepß lub
przyczepß o dopuszczalnej masie caÛkowitej zespoÛu pojazdów od 3,5 tony i poniçej 12 ton:
Dopuszczalna masa caÛkowita ( w tonach)
1
2

4.

Stawka podatku (w zÛotych)
3

Od

Do

powyéej 3,5

5,5 wÛßcznie

1 140,00

powyéej 5,5

9,0 wÛßcznie

1 220,00

powyéej 9,0

poniéej12,0

1 250,00

od cißgników siodÛowych i balastowych przystosowanych do uéywania Ûßcznie z naczepß lub
przyczepß o dopuszczalnej masie caÛkowitej zespoÛu pojazdów równej lub wyçszej niç 12 ton -

Liczba
osi

Dopuszczalna masa caÛkowita
zespoÛu pojazdów: cißgnik
siodÛowy + naczepa, cißgnik
balastowy + przyczepa
Nie mniej nié

Mniej nié

Stawka podatku (w zÛotych)
Oå jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
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2

3
Dwie osie

12 ton

31 ton

31 ton

uznanym za
równowaéne
4

5

1 600,00

1 640,00

1 750,00

1 960,00

1 750,00

1 850,00

Trzy osie
12 ton

5.

40 ton

1 890,00
2 580,00
40 ton
od przyczep i naczep, które Ûßcznie z pojazdem silnikowym posiadajß dopuszczalnß masá caÛkowitß od
7 ton i poniçej 12 ton, z wyjßtkiem zwißzanych wyÛßcznie z dziaÛalnoåciß rolniczß prowadzonß przez
podatnika podatku rolnego:
Dopuszczalna masa caÛkowita ( w tonach)

6.

Stawka podatku (w zÛotych)

1

2

3

7

poniéej 12

940,00

od przyczep i naczep, które Ûßcznie z pojazdem silnikowym posiadajß dopuszczalnß masá caÛkowitß
równà lub wyçszà niç 12 ton - z wyjßtkiem zwißzanych wyÛßcznie z dziaÛalnoåciß rolniczß prowadzonß
przez podatnika podatku rolnego

Liczba
osi

Dopuszczalna masa caÛkowita zespoÛu
pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd
silnikowy

Nie mniej nié

1

2

Mniej nié

3
Jedna oå

12 ton
.

Stawka podatku (w zÛotych)
Oå jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równowaéne
4

25 ton

25 ton
12 ton
28 ton

Dwie osie
28 ton
38 ton

38 ton

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
5

680,00

730,00

670,00

830,00

670,00
980,00

830,00
1 310,00

1 170,00

1 720,00

1 080,00

1 280,00

1 170,00

1 300,00

Trzy osie
12 ton

38 ton

38 ton
7. od autobusów w zaleénoåci od liczby miejsc do siedzenia:
Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w zÛotych)

1

2

mniejsza nié 30

1 240,00

równa lub wyésza nié 30

1 540,00

§2

§3

Traci moc Uchwała Nr XXV/261/2008 Rady Miejskiej
Władysławowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych
na terenie administracyjnym miasta Władysławowa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Klein
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UCHWAŁA Nr XXXIX/375/2009
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i art. 42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. późn. zm.) oraz art.
17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych (M. P. z 2009 r. Nr 52 poz. 742) Rada
Miejska Władysławowa uchwala, co następuje:

prowadzenia ewidencji meldunkowej za pomocą programu komputerowego fakt ten należy zgłosić w kasie
Urzędu.
3. Dokumentem do przeprowadzenia kontroli w terenie
przez pracowników Urzędu w zakresie zgodności poboru opłaty miejscowej będzie książka meldunkowa.
4. Osoby pobierające opłatę miejscową zobowiązuje się
do wpłacenia zebranej opłaty do kasy lub na rachunek
Gminy w terminie do 15 każdego miesiąca za poprzedni
miesiąc.

§1

§3

1. Określa się stawkę opłaty miejscowej we Władysławowie pobieraną od osób fizycznych przebywających w
celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za każdy dzień pobytu na obszarze administracyjnym miasta Władysławowa:
1) 0,70 zł od dzieci i młodzieży uczącej się
2) 0,70 zł od emerytów i rencistów
3) 1,50 zł od pozostałych osób objętych opłatą miejscową
2. Osoby te powyższą opłatę uiszczą - wg właściwych
stawek określonych w ust. 1 - do rąk upoważnionego
inkasenta w miejscu zakwaterowania, w ciągu 24 godzin
od chwili przybycia na teren Miasta Władysławowa.

Za pobieranie opłaty miejscowej na kwitariusz i podpisaniu umowy zlecenia, inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% kwot zainkasowanych z
tytułu tej opłaty.

§2
1. Pobieranie opłaty miejscowej w drodze inkasa dokonują:
— od osób fizycznych przebywających w hotelach,
pensjonatach, domach wypoczynkowych, ośrodkach
wczasowych, campingach, polach namiotowych,
kwaterach prywatnych – kierownicy tych jednostek
lub wskazani przez nich pracownicy lub właściciele
nieruchomości.
2. Poboru opłaty miejscowej dokonuje się na podstawie
książki meldunkowej zaewidencjonowanej w kasie
Urzędu Miejskiego we Władysławowie. W przypadku

§4
Oprócz zwolnień określonych w art. 17 ust. 2 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, dodatkowo wprowadza
się na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa
zwolnienie z opłaty miejscowej dzieci do lat 3.
§5
Traci moc uchwała nr XXV/257/2008 Rady Miejskiej
Władysławowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie
administracyjnym Miasta Władysławowa.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Klein

3061
UCHWAŁA Nr XXXIX/376/2009
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 póź.
zm.) oraz art. 15, 19, ust. 1 pkt a i 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 późn. zm.) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i
opłatach lokalnych w 2010 r. (M. P. z 2009 r. Nr 52 poz. 742)
Rada Miejska Władysławowa uchwala, co następuje:

§1
1. Ustala się stawkę dzienną opłaty targowej w okresie od
dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia każdego roku.:
a) za stoisko o powierzchni do 10 m2 włącznie:
w wysokości 23,00 zł
b) za stoisko o powierzchni od powyżej 10 m2 do 20 m2
włącznie:
w wysokości 34,00 zł
c) za stoisko o powierzchni powyżej 20 m2
w wysokości 57,00 zł
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d) za prowadzenie sprzedaży w innej formie, np. obnośnej z ręki, z koszów, wiader, skrzynek, z koca wg
stawek
w wysokości 15,00 zł
2. Ustala się stawkę dzienną opłaty targowej w okresie
od 1 dnia stycznia do dnia 30 czerwca każdego roku i od
dnia 1 września do dnia 31 grudnia każdego roku:
w wysokości: 9,00 zł od każdego targującego na terenie
administracyjnym Miasta Władysławowa.
3. Opłacie targowej podlega wszelka sprzedaż dokonywana na targowiskach w szczególności rodzaje sprzedaży
określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Opłatę targową w mieście Władysławowie pobiera się
dziennie według stawki określonej w § 1 ust. 1 i ust. 2.
§3
1. Pobór opłaty targowej odbywa się w drodze inkasa.
2. Inkasentami są następujące osoby fizyczne:
— Zdzisław Romanik,
— Ryszard Piątkowski,
— Józef Rozpędowski.
3. Szczegółowe zasady poboru i rozliczenia oraz rodzaj
druków stosowanych przez inkasentów określa każdorazowo umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Miasta
Władysławowa a inkasentem.

§4
Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 8% kwot zainkasowanych
z tytułu tej opłaty, które wypłacane będzie w terminie do
dnia 5-go następnego miesiąca.
§5
Traci moc uchwała Nr XXV/256/2008 Rady Miejskiej
Władysławowa z dnia
29 października 2008 r. w sprawie określenia stawek opłaty
targowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa oraz uchwała Nr XXVIII/283/2008 Rady Miejskiej
Władysławowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXV/256/2008 Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie administracyjnym
Miasta Władysławowa.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Klein

Zaáącznik Nr 1
do Uchwaáy Nr XXXIX/376/2009 r.
Rady Miejskiej Wáadysáawowa
z dnia 28 paĨdziernika 2009r.

Rodzaje sprzedaĪy na targowiskach objĊte opáatą targową

Lp.

Rodzaj sprzedaĪy i artykuáów

1.

SprzedaĪ artykuáów przemysáowych lub artykuáów mieszanych, artykuáów
odzieĪowych , obuwia, artykuáów chemicznych, artykuáów perfumeryjnych :
a) ze straganów, namiotów, „szczĊk” itp. , samochodów i przyczep
samochodowych, furmanek
b) w innej formie, np. obnoĞnej z rĊki, z koszów, wiader, skrzynek, z
koca
SprzedaĪ artykuáów spoĪywczych lub artykuáów mieszanych :
a) ze straganów, namiotów, „szczĊk” itp. , samochodów i przyczep
samochodowych, furmanek
b) w innej formie, np. obnoĞnej z rĊki, z koszów, wiader, skrzynek,
z koca
SprzedaĪ owoców, warzyw i innych roĞlin:
a) ze straganów, namiotów, „szczĊk” itp. , samochodów i przyczep
samochodowych, furmanek
b) w innej formie, np. obnoĞnej z rĊki, z koszów, wiader, skrzynek, z
koca
SprzedaĪ choinek

2.

3.

4.
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5.

SprzedaĪ wyrobów maáej gastronomii (np. lodów i deserów lodowych, waty
cukrowej, gofrów, zapiekanek, ryb wĊdzonych, kurczaków z roĪna,
popcornu, gotowanej kukurydzy, kawy, herbaty itp.)

6.

SprzedaĪ gazet, pocztówek, map, artykuáów zabawkowych i pamiątkowych,
biletów na imprezy masowe, sprzedaĪ biletów na rejsy po Morzu Baátyckim ,
parki linowe, Ğciany wspinaczkowe, skoki na trampolinie itp.

7.

SprzedaĪ ksiąĪek

8.

SprzedaĪ wyrobów o charakterze artystycznym ( w tym tatuaĪy) i wyrobów
sztuki ludowej

9.

SprzedaĪ biletów w zakresie prowadzenia wypoĪyczalni quadów, rowerów,
skuterów itp.

3062
UCHWAŁA Nr XXXIX/377/2009
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i art. 42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. „f” Ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2009 r.
Nr 52, poz. 742) Rada Miejska Władysławowa uchwala,
co następuje:

samorządów mieszkańców. Za inkasowanie tej opłaty
inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% kwot zainkasowanych.

§1

Traci moc Uchwała Nr XXV/258/2008 Rady Miejskiej
Władysławowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie
określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.

1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów przez osoby
fizyczne.
2. Ustala się wysokość opłaty od posiadania psów na
terenie administracyjnym miasta Władysławowa w
wysokości 64,00 zł od każdego posiadanego psa.
§2
1. Opłatę wpłaca się z góry bez wezwania w kasie Urzędu
Miejskiego lub na rachunek bankowy w terminie do
31 marca każdego roku.
2. W przypadku gdy podatnika nabył psa po tym terminie,
opłatę wpłaca się w terminie 30 dni licząc od daty jego
nabycia, chyba, że opłata została zapłacona za dany rok
przez poprzedniego posiadacza.
§3
Poza miejscowością Władysławowo inkasentami poboru opłaty wyznacza się sołtysów i przewodniczących

§4
Oprócz zwolnień określonych w art. 18a ust. 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych dodatkowo wprowadza
się na terenie administracyjnym miasta Władysławowa
ulgę: - 50% dla emerytów i rencistów za posiadanie jednego psa.
§5

§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§7
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Klein
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UCHWAŁA Nr XXXIX/378/2009
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8. art. 40 ust. 1 i art. 42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm),
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, zm. Dz. U. Nr 216 poz.
1826) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej
ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały 2009 r. Rada Miejska Władysławowa uchwala,
co następuje:
§1
Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna określoną
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny
sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drew-

na uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
2009 r. do 105,00 zł za 1 m3 i przyjmuje się jako podstawę
do naliczenia podatku leśnego.
§2
Traci moc Uchwała Nr XXV/259/2008 Rady Miejskiej
Władysławowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie
średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Klein

3064
UCHWAŁA Nr 354/2009
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek
opłaty targowej na terenie miasta i gminy Nowy Staw na 2010 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15,
ust. 1 i art. 19, ust. 1, lit. „a” ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) – Rada Miejska
w Nowym Stawie uchwala, co następuje:
§1
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób
fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach:
1. od osób z bagażem ręcznym
- 12,- zł
2. od osób prowadzących handel z samochodu osobowego
- 25,- zł
3. od osób prowadzących handel z samochodu ciężarowego
- 50,- zł
4. od osób prowadzących handel z kiosków przenośnych
- 22,- zł
§2
Handel winien odbywać się wyłącznie w miejscu do
tego celu wyznaczonym.
§3
1. Inkasentem opłaty targowej jest Pani Teresa Sawicka.

2. Inkasent obowiązany jest do terminowego i rzetelnego
pobierania opłaty targowej, a także do dopilnowania
aby osoby prowadzące handel prowadziły działalność
w miejscu do tego wyznaczonym.
§4
1. Określa się termin płatności dla inkasenta do ostatniego
dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca grudnia,
gdzie termin płatności inkasenta ustala się na dzień 27
grudnia 2010 r.
2. Inkasent z tytułu opłaty otrzyma należność w wysokości
10% dochodów uzyskanych z dokonanych wpłat.
§5
Traci moc Uchwała Nr 224/2008 Rady Miejskiej
w Nowym Stawie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie
ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na
terenie miasta i gminy Nowy Staw na 2009 rok.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar Kalinowski
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UCHWAŁA Nr XXXII/172/09
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej na rok 2010
oraz określenia 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. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17, ust. 1 pkt 1
i art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późń. zm.) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2010 r. (M.P. z 2009 r. Nr 52, poz. 742) Rada Gminy w
Dziemianach uchwala, co następuje:
§1
1. Wysokość dziennej opłaty miejscowej pobieranej od
osób fizycznych przebywających okresowo od dnia
1 czerwca do dnia 30 września każdego roku, w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:
a) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz
warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach
tj. w miejscowości Dziemiany i Raduń - ustala się
w kwocie - 1,90 zł od jednej osoby.
§2
Obowiązek uiszczania opłaty miejscowej powstaje
z chwilą przybycia na teren miejscowości objętej opłatą
miejscową i z zamiarem pozostania tam dłużej niż jedną
dobę.
§3
Opłaty miejscowej nie pobiera się od osób określonych
w art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
oraz od młodzieży uczącej się.

§4
Poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa dokonują:
a) od osób fizycznych przebywających w ośrodkach wczasowych, obozowiskach turystycznych, kempingach,
polach biwakowych, kwaterach prywatnych administrowanych przez jednostki obsługi ruchu turystycznego
– kierownicy tych zakładów bądź jednostek lub wskazani
przez nich pracownicy,
§5
Za pobór opłaty miejscowej inkasentom, o których
mowa w § 4, przysługuje prowizja w wysokości 7% od
zainkasowanej osobiście kwoty opłaty miejscowej.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§7
Traci moc uchwała Nr XXII/110/08 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia
wysokości stawki opłaty miejscowej na rok 2009 oraz
określenia zasad ustalania i poboru tej opłaty
§8
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marcin Podpora

3066
UCHWAŁA Nr XXXII/173/09
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie opłaty targowej na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15, art. 16 i art. 19 pkt 1
lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
121 poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742), 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 grudnia 1992), Dyrektywy 1999/62/WE z dnia
17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.), Rada Gminy
w Dziemianach uchwala, co następuje:

§1
1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości
17,00 zł.
2. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży.
3. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na
targowiskach, z wyjątkiem osób, które są podatnikiem
podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami
opodatkowania położonymi na targowiskach.
4. Poboru opłaty targowej dokonuje upoważniony przez
Wójta Gminy Dziemiany pracownik Urzędu Gminy
wydając każdorazowo odpowiednie pokwitowanie.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§3
Traci moc uchwała Nr XXII/111/08 Rady Gminy
w Dziemianach z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie opłaty
targowej na rok 2009.

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marcin Podpora

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
3067
UCHWAŁA Nr XXXII/175/09
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
ctwa letniskowego – od 1 m2 powierzchni użytkowej
6,88 zł
— pozostałych budynków nie wymienionych
w pkt 2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2
powierzchni użytkowej
4,40 zł
3. od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 wymienionej wyżej ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 i art. 7 ust. 3 i art. .
20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z
późń. zm.) oraz pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r (M.P.
z 2009 Nr 52, poz. 742) 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 grudnia 1992 r.), Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17
czerwca 1992 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe
(Dz.Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.), Rada Gminy w Dziemianach uchwala, co następuje:

Wysokość stawki podatku od nieruchomości od budynków letniskowych zamieszkałych na stałe przez właścicieli
tych budynków określa się według stawki określonej w § 1
pkt 2 lit. a), a wysokość stawki za 1m2 powierzchni gruntów
– jak dla pozostałych, określonej w § 1 pkt 1 lit. c).

§1

§3

Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni
0,73 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni
4,04 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2
powierzchni
0,27 zł
d) letniskowych – od 1 m2 powierzchni
0,39 zł
e) dróg niepublicznych – od 1 m2 powierzchni 0,11 zł
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,63 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– od 1 m2 powierzchni użytkowej
18,80 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej
9,57 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od
1 m2 powierzchni użytkowej
4,16 zł
e) pozostałych:
— budynków rekreacji indywidualnej i pozostałych
budynków usytuowanych na terenach budowni-

Zwalnia się z podatku od nieruchomości poza wymienionymi w art. 7 powołanej na wstępie ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych:
a) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze wysypiska odpadów stałych, dopuszczonego do
użytku publicznego,
b) budynki, budowle i urządzenia służące zbiorowemu
zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zajęte pod nie grunty,
c) budynki i grunty 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) grunty prywatne zajęte na drogi, pod którymi przebiegają kolektory sanitarne.

§2

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc uchwała Nr XXII/109/08 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.
oraz Uchwała Nr XXIII/126/08 Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXII/109/08 Rady Gminy w Dziemianach z dnia
12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.
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§6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marcin Podpora

3068
UCHWAŁA Nr XLIII/79/2009
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 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) i art. 5 st.1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i
opłatach lokalnych w 2010 r. (M.P. z 2009 r Nr 52 poz. 742)
Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) zajetych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych
– 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7

§1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Kosakowo:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł od
1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1 ha
powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej stautowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,31 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 18,30 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

§2
Traci moc uchwała Nr XXV/94/2008 Rady Gminy Kosakowo z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ustalenia
wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości
na obszarze gminy Kosakowo obowiązujących w 2009 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo
Adam Miklaszewicz

3069
UCHWAŁA Nr XXXIV/184/2009
Rady Gminy Liniewo
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Liniewo.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40, ust. 1 i art.
41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późn.zm.), pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2010 r. (MP Nr 52, poz 742) Rada Gminy Liniewo na wniosek Wójta Gminy Liniewo uchwala, co następuje:

§1
Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości
nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
w wysokości:
1. Od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,61 zł
2. Od 1 m ²powierzchni użytkowej budynków rekreacyjnych lub ich części 6,88 zł
3. Od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków
lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
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działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego (budynki gospodarcze, szopy
drewniane, garaże wolnostojące i inne budynki) 5,98 zł
4. Od gruntów:
a) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, gruntów
zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04 zł
b) od 1 m² gruntów pod drogami, które w ewidencji
gruntów i budynków nie posiadają określenia użytku
rolnego, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego 0,14 zł
c) od 1 m² gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 0,28 zł
§2
Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
w wysokości:
1. Od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej 18,00 zł
2. Od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,92 zł
3. Od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,02 zł
4. Od budowli 2%
5. Od 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,71 zł
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwała Nr XXII/115/2008 Rady Gminy Liniewo z dnia 10 października 2008 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze
gminy Liniewo.
§5
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ludwik Szparkowski

3070
UCHWAŁA Nr XXXIV/185/2009
Rady Gminy Liniewo
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Liniewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 i ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Liniewo na
wniosek Wójta Gminy Liniewo, uchwala, co następuje:
§1
Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne zwany dalej
regulaminem w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liniewo.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ludwik Szparkowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV/185/2009
Rady Gminy Liniewo
z dnia 28 października 2009 r.
Regulamin
określający tryb udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez
osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Liniewo.
I. Podstawa obliczania dotacji:
1) Osoba prawna lub fizyczna prowadząca niepubliczne
przedszkole zwane dalej przedszkolem” otrzymuje z
budżetu gminy dotację w wysokości 75% wydatków
bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia.
2) Organom prowadzącym niepubliczne inne formy
wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego
ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości równej 40% wydatków
bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia.
3) Na ucznia niepełnosprawnego przysługuje dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na
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niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
4) Dotacja przysługuje tylko na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym zgodnie z art. 14 ust. 1, 1a i 1b
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)
5) Wysokość kwoty dotacji określa Rada Gminy Liniewo
w uchwale budżetowej na dany rok kalendarzowy.
II. Tryb udzielania dotacji przedszkolom, organom prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego:
1) Organ prowadzący przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego składa wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji w Urzędzie
Gminy w Liniewie wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do regulaminu.
2) Do 10 dnia każdego miesiąca organ prowadzący
przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego składa w Urzędzie Gminy Liniewo informację o
faktycznej liczbie uczniów sporządzonej na podstawie
dokumentacji przebiegu nauczania odpowiedniej
dla przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego według stanu na pierwszy dzień miesiąca
za który udzielana jest część dotacji przypadająca na
dany miesiąc wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do regulaminu.
3) Dotacja ustalona dla przedszkola niepublicznego
lub innych form wychowania przedszkolnego jest
przekazywana na rachunek bankowy przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego
w dwunastu częściach w terminie do dnia 25 każdego
miesiąca roku budżetowego następującego po roku
złożenia wniosku.
4) W przypadku niedopełnienia wymogów formalnych
przedstawienia w określonym terminie informacji

o aktualnej liczbie uczęszczających uczniów do przedszkola w cyklu miesięcznym dotacja nie zostanie
udzielona w danym miesiącu.
5) Dotacja podlega zwrotowi w sytuacji, gdy:
a) liczba uczniów w miesiącu rozliczeniowym była
mniejsza od planowanej,
b) stracił aktualność wpis do ewidencji prowadzonej
przez gminę Liniewo,
c) nastąpiła likwidacja dotowanej placówki oświatowej.
III. Tryb rozliczania dotacji
1) Organ prowadzący przedszkole lub inną formę
wychowania przedszkolnego sporządza roczne rozliczenie dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr
3 do regulaminu.
2) Sporządzone roczne rozliczenie dotacji o którym
mowa w pkt 1 podlega przekazaniu w terminie do
dnia 20 stycznia następnego roku, a jeśli z rozliczenia tego wynika nadpłata, nadpłatę w tym terminie
przekazuje się na rachunek bankowy Gminy Liniewo.
Od nadpłat przekazanych po upływie tego terminu
pobiera się odsetki liczone jak od zaległości podatkowych.
3) Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Liniewie mogą dokonywać kontroli zgodności danych
ze stanem faktycznym liczby uczniów wskazanych
w informacjach, o których mowa w pkt II ppkt 2 na
podstawie udostępnionej przez organ prowadzący
dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzania
tych informacji.
4) Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak od
zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia
doręczenia informacji lub poinformowania organu
prowadzącego w inny udokumentowany sposób o
stwierdzeniu nieprawidłowości.
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3071
UCHWAŁA Nr XXXVII/160/2009
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 i art. 20 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742), uchwala się co
następuje;
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach;
1. Od gruntów:
a) od 1 m2 powierzchni związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,77 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni
4,04 zł
c) od 1 m2 powierzchni pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,33 zł
2. Od budynków lub ich części:
a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
0,65 zł
b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich

części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
20,51 zł
c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
9,57 zł
d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
4,16 zł
e) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,88 zł
3. Od budowli lub ich części – 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
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)
2%
§2
Traci moc uchwała Nr XXVII/115/2008 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
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Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Przewodnicząca
Rady Gminy Ostaszewo
Jadwiga Warnke

3072
UCHWAŁA Nr XXXVII/161/2009
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 29 października 2009 r.
zmieniająca w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Ostaszewo.

a) od sprzedaży z samochodu osobowego lub dostawczego
– 30 zł,
b) od sprzedaży z ręki, koszyka, skrzyni
– 25 zł,
c) od sprzedaży ze stolika
– 30 zł,
d) od sprzedaży towaru wyłożonego na placu
– 25 zł.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 oraz art. 20
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742), uchwala
się co następuje;

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§1

§3

W uchwale nr XXVII/117/2008 Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia dziennych
stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie
gminy Ostaszewo § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej płatne bezpośrednio inkasentowi w momencie wykonywania
handlu w następujących wysokościach;

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy Ostaszewo
Jadwiga Warnke

3073
UCHWAŁA Nr XXXVII/162/2009
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od środków transportowych na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1–2 i art. 20 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742), uchwala
się co następuje;
§1
Ustala się stawki podatku od środków transportowych
w następujących wysokościach:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton
711 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton
974 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1.373 zł
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneu-

matycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton
— o liczbie osi – dwie
1.953 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1.827 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
26 ton:
— o liczbie osi – dwie
2.048 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
2.170 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
— o liczbie osi – dwie i więcej
2.392 zł
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton
— o liczbie osi – dwie
2.048 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1.922 zł
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b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
26 ton:
— o liczbie osi – dwie
2.184 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
2.310 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż
29 ton:
— o liczbie osi – dwie
2.399 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
2.416 zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton:
— o liczbie osi – dwie i więcej
2.786 zł
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony
637 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1.174 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1.670 zł
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton
— o liczbie osi – dwie i więcej
1.848 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
31 ton:
— o liczbie osi – dwie
1.940 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
2.044 zł
c) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton:
— o liczbie osi – dwie
2.062 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
2.153 zł
d) powyżej 36 ton, a mniejszej niż 40 ton
— o liczbie osi – dwie
2.232 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
2.414 zł
e) równej lub wyższej niż 40 ton
— o liczbie osi – dwie
2.246 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
2.405 zł
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub z 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;
— o liczbie osi – dwie i więcej
2.048 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
31 ton:
— o liczbie osi – dwie 2.066 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej 2.100 zł
c) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton:
— o liczbie osi – dwie 2.114 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej 2.109 zł
d) powyżej 36 ton, a mniejszej niż 40 ton
— o liczbie osi – dwie 2.780 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej 2.786 zł
e) równej lub wyższej niż 40 ton
— o liczbie osi – dwie 2.728 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej 2.735 zł
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego
375 zł
od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton
— o liczbie osi – jedna
389 zł
— o liczbie osi – dwie
425 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
851 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton:
— o liczbie osi – jedna
1.019 zł
— o liczbie osi – dwie i więcej
1.146 zł
c) powyżej 36 ton:
— o liczbie osi – jedna
1.625 zł
— o liczbie osi – dwie
1.656 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1.733 zł
9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton
— o liczbie osi – jedna
435 zł
— o liczbie osi – dwie
482 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1.133 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton:
— o liczbie osi – jedna
1.155 zł
— o liczbie osi – dwie i więcej
1.577 zł
c) powyżej 36 ton:
— o liczbie osi – jedna
1.957 zł
— o liczbie osi – dwie
2.076 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1.918 zł
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) do 15 miejsc
417 zł
b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc
1.024 zł
c) powyżej 30 miejsc
1.911 zł
§2
Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7, i 10 wyprodukowanych w 2004 r. i nowszych stawki podatku zmniejsza
się i określa się w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu
— powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
507 zł
— powyżej 5,5 tony do 9 ton
804 zł
— powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1.003 zł
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
— od 3,5 tony do 5,5 tony
507 zł
— powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
924 zł
— powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1.389 zł
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego
292 zł
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
— do 15 miejsc
334 zł
— powyżej 15 miejsc do 30 miejsc
834 zł
— powyżej 30 miejsc
1.565 zł
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
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§4

§5

Traci moc uchwała Nr XXVII/118/2008 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy Ostaszewo
Jadwiga Warnke

3074
UCHWAŁA Nr XXXIV/346/09
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psa i opłaty miejscowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz.
1591 z 2001 r. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457,z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337, z 2007 r. Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z
2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 i z 2009 r. Nr
52 poz. 420) w związku z art. 5, 17,18 i 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121 poz. 844 zm. Dz. U z 2006 r. Nr 220 poz.
1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828,
Nr 251 poz. 1847, z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116, poz. 730
i Nr 223 poz. 1463 z 2009 r. Nr 56 poz. 458 oraz M P Nr 52
poz. 742 z 2009 r.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

Ustala się stawki podatku od nieruchomości:
Od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,61 zł od
1 m2 p.u.
a) z podatku zwalnia się strychy i piwnice.
Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 18,70 zł od 1 m2 p.u.
a) z podatku zwalnia się budynki, grunty i budowle przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie – szewstwo, kowalstwo i bednarstwo.
Od budynków pozostałych na działkach budowlanych
za 1 m2 :
a) związanych z budownictwem mieszkalnym –
3,55 zł
b) pozostałych - 6,88 zł.
Od budynków letniskowych – 6,88 zł od 1 m2 p.u.
Od powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m2
p.u.
Od powierzchni zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł od 1 m2 p.u.
Od budowli - 2% ich wartości.
a) z podatku zwalnia się budowle lub ich części związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym
odprowadzaniem ścieków w rozumieniu przepisów
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.
Od 1 m2 powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł;
b) pozostałych:
— letniskowych - 0,39 zł
— grunty pozostałe - 0,23 zł
9) Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 ha.
§2
1) Określa się stawkę opłaty od posiadania psów w gminie
Sierakowice w wysokości 45 zł od jednego posiadanego
psa.
2) Opłatę wymienioną w pkt 1 wpłaca się z góry na konto
Urzędu Gminy bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku, a gdy podatnik nabył psa po tym terminie, to
wówczas wpłaca się podatek w ciągu 1 miesiąca od
daty nabycia psa, jeżeli podatku od niego za dany rok
nie wpłacił poprzedni właściciel.
§3
Określa się stawkę dzienną opłaty miejscowej w gminie Sierakowice, za każdy dzień pobytu w wysokości
1,90 zł od osoby fizycznej przebywającej okresowo w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych
w miejscowościach posiadających korzystne walory krajobrazowe, właściwości klimatyczne oraz warunki umożliwiające pobyt osób w: Kamienicy Królewskiej, Gowidlinie,
Lemanach, Załakowie.
§4
Ustala się bonifikatę w wysokości 50% dla emerytów
i rencistów dla stawki podatku określonego w § 1 pkt 8
ppkt b – grunty pozostałe.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.
§6
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała Rady Gminy Nr XXII/230/08 z dnia 21 października
2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Suchta
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3075
UCHWAŁA Nr XXIX/214/09
Rady Gminy Somonino
z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadanych psów, opłaty targowej
i opłaty miejscowej oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Somonino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr
223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z
art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3, art. 18a ust. 1,art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251,
poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr
223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy
Somonino uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2
powierzchni użytkowej – 0,58 zł,
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 17,50 zł,
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od1 m2 powierzchni
użytkowej - 9,57 zł
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 3,30 zł,
5) od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2
powierzchni użytkowej:
a) od budynków letniskowych - 6,88 zł,
b) od budynków pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
użytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 4,10 zł,
6) od budowli lub innych części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
od wartości ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
- 2%
7) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,67 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne od 1 ha powierzchni
– 4,04 zł,
c) letniskowych od 1 m2 powierzchni – 0,39 zł,

d) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od
1 m2 powierzchni – 0,26 zł.
2. Zwalnia się z podatku:
1) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane
na cele publicznej ochrony przeciwpożarowej
2) budynki i budowle lub ich części służące do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz
zajęte pod nie grunty,
3) budynki, budowle lub ich części i urządzenia związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zajęte
pod nie grunty,
4) budynki i budowle lub ich części i oraz zajęte pod nie
grunty na obszarze wysypisk śmieci dopuszczonych
do użytku publicznego,
5) budynki, budowle lub ich części oraz zajęte pod nie
grunty wykorzystywane do prowadzenia działalności
w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej
i sportu,
6) budynki, budowle lub ich części oraz zajęte pod nie
grunty wykorzystywane w działalności w zakresie
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 7) budynki
i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty
wykorzystywane w zakresie pomocy osobom dotkniętym dysfunkcjami społecznymi i umożliwienia
im powrotu do aktywności zawodowej,
8) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, oznaczone symbolem „dr”.
3. Zarządza się pobór podatku, o którym mowa w ust. 1
od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów.
4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso:
1) Dla sołtysów sołectw Somonino i Goręczyno w wysokości 4% zainkasowanej kwoty.
2) Dla sołtysów pozostałych sołectw w wysokości 6%
zainkasowanej kwoty.
§2
1. Ustala się stawkę opłaty od posiadanych psów w wysokości 25 zł od każdego psa rocznie.
2. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego
dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w
którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie
tego obowiązku.
3. Obowiązek uiszczania opłaty wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten
obowiązek. Posiadacze psów są zobowiązani złożyć
organowi podatkowemu pisemne oświadczenie w
terminie 14 dni zawierające informację o zaistnieniu
zdarzenia powodującego wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psów.
4. Jeżeli obowiązek uiszczania opłaty powstał lub wygasł w
ciągu roku, opłatę za ten rok ustala się proporcjonalnie
do liczby miesięcy, w którym istniał ten obowiązek.
5. Opłata od posiadanych psów płatna jest z góry bez
wezwania w terminie do 30 czerwca lub od następnego
miesiąca, w którym nabyto psa.
6. Zwalnia się od opłaty posiadanie szczeniąt w wieku do
6 miesięcy.
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7. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa przez sołtysów, którzy otrzymują wynagrodzenie za inkaso w
wysokości 20% zainkasowanej kwoty.
8. Opłatę można też dokonywać bezpośrednio do kasy lub
na rachunek urzędu gminy.
§3
1. Określa się wysokość stawki dziennej opłaty targowej
od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach:
30zl.
2. Zarządza się pobór tej opłaty w drodze inkasa przez
sołtysów lub właściciela targowiska, którzy otrzymują
wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20% zainkasowanej kwoty.
3. Opłata targowa jest pobierana przed rozpoczęciem
sprzedaży na targowisku.
§4
1. Określa się wysokość stawki dziennej opłaty miejscowej
w miejscowości Ostrzyce na kwotę:
1) od osób przebywających na polach namiotowych:
1,80 zł
2) od pozostałych osób: 1,90 zł
2. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na terenie miejscowości
Ostrzyce w celach turystycznych, wypoczynkowych lub
szkoleniowych.
3. Poboru opłaty dokonują inkasenci tj. osoby, u których
czasowo przebywają osoby fizyczne w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w dniu

przybycia na podstawie prowadzonej książki meldunkowej.
4. Inkasenci winni dokonywać rozliczenia pobranych opłat
z budżetem gminy w terminach do: – 31 lipca
– 30 września
– 15 grudnia
odprowadzając je do kasy lub na rachunek urzędu
gminy. Za nieodprowadzone w terminie należności
naliczone będą odsetki ustawowe.
5. Za pobór opłaty inkasenci otrzymują wynagrodzenie za
inkaso w wysokości 25% zainkasowanej kwoty.
6. Oprócz zwolnień określonych w art. 17 ust. 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych dodatkowo wprowadza się zwolnienie z opłaty miejscowej dzieci do lat 5.
§5
Traci moc Uchwała Nr XX/151/08 Rady Gminy Somonino z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od
posiadanych psów, opłaty targowej, opłaty miejscowej
oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących
tych świadczeń w Gminie Somonino (Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2008 r. Nr 129, poz. 3109).
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą od 1stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Regliński

3076
UCHWAŁA Nr XXII/235/2009
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej
na terenie Gminy Tuchomie na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5, art. 7 ust. 3, art.
18a, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. z
dnia 18.08.2009 r. Nr 52, poz. 742)Rady Gminy uchwala,
co następuje:
§1
1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1 m²
powierzchni.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku pub-

licznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,15 zł od 1 m² powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej,
b) letniskowych - 6,88 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej. – 16,53 zł od 1m ² powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
- 4,16 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 4,55 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
g) pozostałych, będących własnością lub w uży-
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waniu emerytów lub rencistów – 3,54 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.
2. Zwalnia się z podatku nieruchomości służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb w zakresie:
a) pomocy społecznej
b) kultury
c) ochrony przeciwpożarowej
d) usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz
służących zaopatrzeniu w wodę.

własnością podmiotów gospodarczych opłacających
podatek od nieruchomości.
§3
Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości
23,00 zł bez względu na rodzaj handlu.
§4
Inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso określa odrębna uchwała Rady Gminy.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§2
1. Ustala się wysokość stawek opłaty od posiadania psów
w następujący sposób - od posiadania jednego psa
podlegającego opłacie 24,00 zł a od drugiego i każdego
następnego podlegającego opłacie 24,00 zł.
2. Termin płatności opłaty od posiadania psów ustala się
do 15 maja 2010 r. bez wezwania.
3. Zwalnia się z opłaty posiadanie jednego psa będącego

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Bezhubka

3077
UCHWAŁA Nr XXII/236/2009
Rady Gminy w Tuchomiu
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121 poz. 844ze zm.) i obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2010 r. (M.P. Nr 52 poz. 742), oraz obwieszczenia Ministra

Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2010 r. (M.P. Nr 67, poz. 87 z dnia 20.10.2009 r.) Rada
Gminy uchwala, co następuje
§1
roczne stawki podatku od środków transportowych
wynoszą:

samochody ciáéarowe o dopuszczalnej masie caÛkowitej od powyéej 3,5 tony i poniéej 12 ton:

Masa caãkowita

Stawka w zãotych

Od powyéej 3,5 tony do 5,5 tony wÛßcznie
powyéej 5,5 tony do 9 ton wÛßcznie
powyéej 9 ton i poniéej 12 ton

594,00
867,00
1.064,00

samochody ciáéarowe o dopuszczalnej masie caÛkowitej równej lub wyészej nié 12 ton:
Stawka w zãotych
Dopuszczalna masa caãkowita w tonach

Nie mniej niç

12
13
14
15
Trzy osie
12
17

Mniej niç

13
14
15

17
19

Oå jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
Inny system zawieszenia
pneumatycznym lub
osi jezdnych
zawieszeniem uznanym
za równowaçne
Dwie osie
679,00
679,00
906,00
906,00
1.132,00
1.132,00
1.359,00
1.359,00
887,00
887,00

887,00
887,00
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19

21

1.359,00

1.359,00

21
23
25

23
25

1.365,00
2.028,00
2.028,00

1.365,00
2.028,00
2.028,00

12
25
27
29
31

25
27
29
31

1.877,00
1.877,00
2.038,00
2.604,00
2.785,00

1.877,00
1.877,00
2.038,00
2.604,00
2.785,00

Cztery osie i wiâcej

cißgniki siodÛowe lub balastowe przystosowane do uéywania Ûßcznie z naczepß lub przyczepß o
dopuszczalnej masie caÛkowitej zespoÛu pojazdów od powyéej 3,5 tony i poniéej 12 ton:

Masa caãkowita

Stawka w zãotych

Od powyéej 3,5 tony i poniéej 12 ton

1.472,00

cißgniki siodÛowe lub balastowe przystosowane do uéywania Ûßcznie z naczepß lub przyczepß o
dopuszczalnej masie caÛkowitej zespoÛu pojazdów równej lub wyészej nié 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa caãkowita zespoãu
pojazdów: ciàgnik siodãowy + naczepa, ciàgnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
Nie mniej nié

Mniej nié

12
25
31 i wiácej
Trzy osie
12
40 i wiácej

25
31

Stawka w zãotych

Oå jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
Inny system zawieszenia
pneumatycznym lub
osi jezdnych
z zawieszeniem
uznanym
za równowaçne
Dwie osie
1.586,00
1.586,00
1.812,00
1.812,00
2.038,00
2.038,00

40

2.153,00
2.604,00

2.153,00
2.604,00

przyczepy i naczepy, które Ûßcznie z pojazdem silnikowym posiadajß dopuszczalnß masá caÛkowitß od 7 ton
i poniéej 12 ton:

Masa caãkowita

Stawka w zãotych

od 7 ton i poniéej 12 ton

224,00

przyczepy i naczepy, które Ûßcznie z pojazdem silnikowym posiadajß dopuszczalnß masá caÛkowitß równß
lub wyészß 12 ton:

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

Nie mnie niç

12
25 i wiácej
Dwie osie
12
28

Mniej niç

25

28
33

Stawka w zãotych

Oå jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
Inny system zawieszenia
z zawieszeniem
osi jezdnych
uznanym
za równowaçne
Jedna oå
481,00
481,00
712,00
712,00
481,00
1.077,00

481,00
1.077,00
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38 i wiácej
Trzy osie
12
36 i wiácej
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38

1.478,00
1.703,00

1.478,00
1.719,00

36

1.196,00
1.359,00

1.196,00
1.359,00

autobusy, w zaleénoåci od liczby miejsc do siedzenia:
Iloåá miejsc

Stawka w zãotych

mniej nié 30 miejsc
równej lub wyészej nié 30 miejsc

1.013,00
1.267,00

po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Bezhubka

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

3078
UCHWAŁA Nr XXII/237/2009
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Tuchomie w 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 6 ust. 3 ustawy
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
nr 136, poz. 969 ze zm.) w związku z Komunikatem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2009 r. (M.P. Nr 68 poz. 886) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§1

28,00 zł za 1dt – przyjmowaną jako podstawę do obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy Tuchomie w 2010 r.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Obniża się średnią cenę żyta określoną w komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w wysokości 34,10 zł za 1 dt do kwoty

Przewodniczący
Rady Gminy

3079
UCHWAŁA Nr XXX/191/2009
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 października 2009 r.
o zmianie Uchwały Nr XXVII/166/2009 Rady Gminy w Gardei z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie poboru
od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso.

Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, i Nr 249, poz. 1825,
z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr
237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

(Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826,
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz.
1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008
r. Nr 116, poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), art. 6 ust.
12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.
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1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.
1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730 i Nr 223, poz. 1463, oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
Rada Gminy w Gardei uchwala, co następuje:

żej określone nie może przekroczyć jednorazowo kwoty
3.500,00 zł. słownie: trzy tysiące pięćset złotych. ”
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§1
W uchwale Nr XXVII/166/2009 Rady Gminy w Gardei
z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie poboru od osób
fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku
od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso w § 1
w pkt 2 dopisuje się nowe zdanie „Wynagrodzenie wy-

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Eugeniusz Rutkowski

3080
UCHWAŁA Nr XXX/192/2009
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z
2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009
r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 5 ust. 1 i 3, art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.
1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116,
poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia
2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M. P. Nr 52, poz. 742)
Rada Gminy w Gardei uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od
nieruchomości należnego od podatników wymienionych
w art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych:
Od budynków lub ich części:
1. mieszkalnych
- 0,65 zł za 1 m2
powierzchni użytkowej,
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej powierzchni
użytkowej
- 18,88 zł za 1 m2
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
powierzchni użytkowej
- 9,57 zł za 1 m2
4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych powierzchni
użytkowej
- 4,16 zł za 1 m2
5. od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
- 5,61 zł za 1 m2
powierzchni użytkowej,

6. od budynków rekreacyjnych
- 6,88 zł za 1 m2
powierzchni użytkowej,
7. od budowli: - 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7.
Od gruntów:
1. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,77 zł,
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
- 4,04 zł za 1 ha
3. pozostałych - zabudowanych domkami rekreacyjnymi
oraz działek rekreacyjnych niezabudowanych
- 0,39 zł za 1 m2
4. pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,27 zł za 1 m2
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. powierzchnię budynków gospodarczych powyżej 20 m2
mierzoną po obrysie wewnętrznym. O zwolnienie mogą
ubiegać się emeryci i renciści użytkujący przedmiotowe
budynki na potrzeby własne.
2. nie użytkowane rolniczo grunty emerytów i rencistów
przekazane im na własność w myśl przepisów ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§4
Traci moc Uchwała Nr XX/125/2008 Rady Gminy
w Gardei z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od tego podatku.
§5
Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego na
rok podatkowy 2010.
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§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r. i

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Eugeniusz Rutkowski

3081
Gdańsk, dnia 27 listopada 2009 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-45(14)/2009/212/IX/KG

DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr
170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343,
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz.
1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69,
poz. 586 oraz Nr 165, poz. 1316) oraz w związku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z
2008 r. Nr 229, poz. 1539),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 10 września 2009 r.
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kwidzynie
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 grudnia
2010 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego
koncesje na:
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/210/212/
U/2/98/KW z dnia 6 października 1998 r., (zmienioną
późniejszymi decyzjami),
- obrót ciepłem Nr OCC/66/212/U/2/98/KW z dnia
6 października 1998 r. (zmienioną późniejszymi
decyzjami),
w dniu 14 sierpnia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia dziewiątej
taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsię-

biorstwo zostało wezwane przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, do złożenia
stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów,
co uczyniło. Jednocześnie Prezes URE uwzględnił wniosek
Przedsiębiorstwa o przedłużenie terminu do udzielenia
odpowiedzi na wezwanie z dnia 25 września 2009 r.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające
koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które
podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują
okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne
posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z
własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi
w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października
2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
(Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).
Ustalone przez Przedsiębiorstwo stawki opłat zostały
skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających
uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło, w tym uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność
koncesjonowaną oraz planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych
kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie
z § 12 rozporządzenia taryfowego. Ponadto Przedsiębiorstwo zastosowało przepis § 27 ust. 2 cytowanego wyżej
rozporządzenia. Na poziom stawek opłat mają wpływ
przede wszystkim koszty stałe związane z prowadzoną
działalnością koncesjonowaną.
Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony
zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkuren-

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 162

— 12285 —

cji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE,
w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania
cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości
przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa
zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do
45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
Dyrektor
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko-Połom
TARYFA DLA CIEPŁA
SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć używanych w taryfie
CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy
CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość stawek opłat
CZĘŚĆ V
Warunki stosowania stawek opłat
CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania stawek opłat
CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć używanych w taryfie
Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1) ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn.
zm.),
2) rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z
2006 r. Nr 193, poz. 1423);
3) rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);
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4) dystrybutor ciepła – przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją ciepła zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC”
Sp. z o.o. w Kwidzynie, ul. Słoneczna 1, zwane dalej
„PEC”;
5) wytwórca ciepła – przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się wytwarzaniem ciepła, tj. Interna-tional
Paper – Kwidzyn Sp. z o.o. ul. Lotnicza 1, zwane dalej
„IP Kwidzyn”, od którego PEC zakupuje ciepło;
6) odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energię na podstawie umowy z przed-siębiorstwem energetycznym;
7) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła
ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
8) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo
odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący
te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
9) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów
nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
10) grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący
więcej niż jeden obiekt;
11) zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji
odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło
ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym
w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy
węzeł cieplny lub źródło ciepła;
12) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub
ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do
odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody
w obiekcie;
13) układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do
stosowania zgodnie z odrębnymi przepisa-mi, zespół
urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów
nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę
do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
14) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła
albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;
15) zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę
lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci
ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym
obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach
warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do
zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w po-mieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody
w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
16) obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi;
17) warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której zlo-
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kalizowane są obiekty, do których jest dostarczane
ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody.
CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej
z zaopatrzeniem w ciepło
PEC prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło na podstawie udzielonych
koncesji:
- na przesyłanie i dystrybucję ciepła – Nr PCC/210/212/
U/2/98/KW z dnia 6 października 1998 r.,
- na obrót ciepłem - Nr OCC/66/212/U/2/98/KW z dnia
6 października 1998 r., zmienionych późniejszymi
decyzjami.

CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy
Grupa S - 1 – odbiorcy, którym ciepło, zakupione
w IP Kwidzyn, dostarczane jest do obiektów po-przez sieć
ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez
PEC oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców,
Grupa S – 2 – odbiorcy, którym ciepło, zakupione
w IP Kwidzyn, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć
ciepłowniczą i węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez PEC,
Grupa S – 3 – odbiorcy, którym ciepło, zakupione
w IP Kwidzyn, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć
ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność
i eksploatowane przez PEC.
CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość stawek opłat

4.1.
Lp.

1.

2.

Lp.

1.

2.

Lp.

1.

2.

Stawki opÛat za usÛugi przesyÛowe:
jednostka
miary

Grupa odbiorców S – 1
stawka opÛaty staÛej za usÛugi przesyÛowe

roczna
rata miesiáczna

stawka opÛaty zmiennej za usÛugi przesyÛowe

stawka opÛaty staÛej za usÛugi przesyÛowe

stawka opÛaty zmiennej za usÛugi przesyÛowe

stawka opÛaty staÛej za usÛugi przesyÛowe

stawka opÛaty zmiennej za usÛugi przesyÛowe

2 410,83

2 941,21

11,14

13,59

netto

brutto*

40 852,21

49 839,69

3 404,35

4 153,31

13,63

16,63

zÛ/GJ

roczna
rata miesiáczna

35 294,50

zÛ/MW

jednostka
miary

Grupa odbiorców S – 3

28 929,92

zÛ/GJ

roczna
rata miesiáczna

brutto*

zÛ/MW

jednostka
miary

Grupa odbiorców S – 2

netto

netto

brutto*

45 688,75

55 740,27

3 807,40

4 645,02

16,49

20,12

zÛ/MW

zÛ/GJ

* - uwzgládniono podatek od towarów i usÛug (VAT) w wysokoåci 22%.
Odbiorcy ciepÛa bádß dodatkowo obcißéani przez PEC za zamówionß moc cieplnß, za ciepÛo i noånik ciepÛa, wedÛug
cen zawartych w taryfie IP Kwidzyn. Kaédorazowo o zmianie ww. cen odbiorcy zostanß poinformowani przez PEC.
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Stawki opÛat za przyÛßczenie do sieci ciepÛowniczej.
Przyãàczenie do sieci
ciepãowniczej
na terenie
na terenie bez
z nawierzchniß
nawierzchni
utwardzonß
utwardzonej
zÛ/mb przyÛßcza

Wyszczególnienie

1.

PrzyÛßcze z rur preizolowanych DN 25 (33.7/90)

122,70

106,22

2.

PrzyÛßcze z rur preizolowanych DN 32 (42.4/110)

134,72

117,04

3.

PrzyÛßcze z rur preizolowanych DN 40 (48.3/110)

136,10

118,44

4.

PrzyÛßcze z rur preizolowanych DN 50 (60.3/125)

144,43

130,96

5.

PrzyÛßcze z rur preizolowanych DN 65 (76.1/140)

160,67

142,64

6.

PrzyÛßcze z rur preizolowanych DN 80 (88.9/160)

200,24

178,13

7.

PrzyÛßcze z rur preizolowanych DN 100 (114.3/200)

235,94

208,81

8.

PrzyÛßcze z rur preizolowanych DN 125 (139.7/225)

246,35

231,06

9.

PrzyÛßcze z rur preizolowanych DN 150 (168.3/250)

269,05

253,76

Stawki opÛat za przyÛßczenie do sieci ciepÛowniczej nie zawierajß podatku od towarów i usÛug (VAT). Podatek VAT
zostanie doliczony zgodnie z obowißzujßcymi przepisami.

CZĘŚĆ V
Warunki stosowania stawek opłat
5.1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane
przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
5.2. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez PEC standardów jakościowych
obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych
wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
d) stwierdzenia nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania stawek opłat
Stawki opłat określone w niniejszej taryfie, PEC
wprowadza do stosowania nie wcześniej niż po upływie
14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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Danuta Hirsz
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