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3253
UCHWAŁA Nr XXVIII/219/09
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 6 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w gminie Cedry Wielkie na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 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. 5 ust. 1 i 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 z późn.zm.), Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§1
Stawkę podatku ustala się w wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł od 1 m2
powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 4,00 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od
1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 17,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,15
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego:
— za 1 m2 powierzchni użytkowej, które są w użytkowaniu osób fizycznych 3,85 zł,
— za 1 m2 powierzchni użytkowej, które są w użytkowaniu osób prawnych 4,95 zł,
3) od budowli - 2% ich wartości określanej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r o podatkach i opłatach lokalnych.
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części oraz grunty przeznaczone na
działalność kulturalną, sportową i ochrony przeciwpożarowej,

2) budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą rozpoczętą na terenie gminy przy zatrudnieniu
co najmniej 3 osób:
a) w pierwszym roku działalności w wysokości 50%
należnego podatku
b) w drugim roku działalności w wysokości 25% należnego podatku
3) nieruchomości zajęte na cele mieszkalne przez duchownych wyznań religijnych mających uregulowany
stosunek z Państwem
4) budynki i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zajęte pod nie grunty,
5) budynki, budowle i urządzenia związane z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców oraz zajęte pod nie grunty,
6) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze
wysypisk śmieci, dopuszczonych od użytku publicznego.
7) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych i promocji zdrowia zgodnie z ustawą z dnia
30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U.
Nr 14 poz. 89 z późn. zm)
8) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi
w gospodarstwach rolnych, służące prowadzeniu działalności rolniczej, nie będące drogami publicznymi
9) cmentarze, grunty pod cmentarzami
§3
Podatek od nieruchomości podlega w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą właściwym przepisom,
zwłaszcza ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cedry
Wielkie.
§5
Traci moc Uchwała Nr XIX/153/08 Rady Gminy Cedry
Wielkie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości w gminie Cedry Wielkie na rok
2009.
§6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady
Bożena Daszewska
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3254
UCHWAŁA Nr XXVIII/220/09
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 6 listopada 2009 r.

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

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego wg załącznika Nr 6 do
niniejszej uchwały,
7) od autobusów wg załącznika Nr 7 do niniejszej
uchwały.
§2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych
pojazdy stanowiące mienie komunalne gminy.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cedry
Wielkie.
§4
Traci moc uchwała Nr XIX/156/08 Rady Gminy Cedry
Wielkie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych
na terenie gminy Cedry Wielkie
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady
Bożena Daszewska

Zaáącznik Nr 1 do Uchwaáy nr XXVIII/220/09
Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 6 listopada 2009 r.
Stawki podatku dla samochodów ciĊĪarowych o dopuszczalnej masie caákowitej powyĪej 3,5 tony i poniĪej 12 t
Dopuszczalna masa caákowita w tonach
od
Do

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

1

2

powyĪej 3,5

5,5 wáącznie

670,00

677,00

powyĪej 5,5

9 wáącznie

677,00

759,00

powyĪej 9

poniĪej 12

881,00

948,00
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Zaáącznik Nr 2 do Uchwaáy nr XXVIII/220/09
Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 6 listopada 2009 r.
Stawki podatku dla samochodów ciĊĪarowych o dopuszczalnej masie caákowitej od 12 t do poniĪej 32 t

Liczba osi i dopuszczalna masa w tonach
nie mniej niĪ

mniej niĪ

1

2

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

4

1084,00
1220,00
1490,00
1626,00

1151,00
1355,00
1626,00
1763,00

1626,00
1763,00
2034,00
2168,00
2304,00
2507,00

1626,00
1897,00
2100,00
2304,00
2507,00
2644,00

2168,00
2304,00
2439,00
2574,00
2773,00

2304,00
2507,00
2772,00
2786,00
2786,00

Dwie osie
12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

trzy osie

cztery osie i wiĊcej

Zaáącznik Nr 3 do Uchwaáy nr XXVIII/220/09

Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 6 listopada 2009 r.
Stawki podatku dla ciągników siodáowych i balastowych do uĪywania áącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie caákowitej zespoáu pojazdów od 3,5 t i poniĪej 12 t.

Dopuszczalna masa caákowita w tonach
od

do

1
3,5

stawka podatku w zá

2

wyprodukowane po
1990r.
3

wyprodukowane do
1990 r.
4

poniĪej 12

919,00

948,00
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Zaáącznik Nr 4 do Uchwaáy nr XXVIII/220/09
Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 6 listopada 2009 r.
Stawki podatku dla ciągników siodáowych i balastowych do uĪywania áącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie caákowitej zespoáu pojazdów równej lub wyĪszej niĪ 12 t

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

mniej niĪ

1

2

stawka podatku w zá

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

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

3

4

1490,00
2033,00
2120,00
2131,00

1626,00
2101,00
2141,00
2153,00

2120,00
2710,00

2153,00
2786,00

dwie osie
12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

trzy osie

Zaáącznik Nr 5 do Uchwaáy nr XXVIII/220/09
Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 6 listopada 2009 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które áącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masĊ caákowitą od 7,0 t i poniĪej 12 t
Dopuszczalna masa caákowita zespoáu pojazdów:
naczepa lub przyczepa + pojazd silnikowy w tonach
od
do

stawka podatku w zá

1

2

wyprodukowane po
1990 r.
3

wyprodukowane do
1990r.
4

7

8

189,00

216,00

8

10

216,00

244,00

10

12

244,00

270,00
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Zaáącznik Nr 6 do Uchwaáy nr XXVIII/220/09
Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 6 listopada 2009r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które áącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masĊ caákowitą równą lub wyĪszą niĪ 12 t .

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

mniej niĪ

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

stawka podatku w zá

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

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

4

298,00
406,00
542,00

324,00
431,00
588,00

406,00
948,00
1355,00
1763,00

542,00
1034,00
1571,00
2070,00

1220,00
1355,00

1355,00
1626,00

dwie osie

trzy osie

Zaáącznik Nr 7 do Uchwaáy nr XXVIII/220/09

Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 6 listopada 2009 r.
Stawki podatku dla autobusów.
Liczba miejsc

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

od

do

1

2

-

15

542,00

677,00

16

29

677,00

948,00

30

i powyĪej

1626,00

1791,00
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3255
UCHWAŁA Nr XLII/302/09
Rady Gminy Damnica
z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku w 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.
1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568;
Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U.
z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; Dz. U.
z 2006 r.,Nr 17,poz. 128; Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r
Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz. U.
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 oraz Dz. U. z
2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1][1]
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; ze zm. Dz.
U. z 2005 r. Nr 143 poz. 1199; M. P. z 2006 r. Nr 72 poz.
721; Nr 75 poz. 758; Dz. U. z 2006 r. Nr 220 poz. 1601; Nr
225 poz. 1635; Nr 245 poz. 1775; Nr 249 poz. 1828; Nr 251
poz. 1847; Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz.
730 i Nr 223, poz. 1463 oraz 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 z dnia 18 sierpnia 2009
r. Nr 52, poz. 742), Rada Gminy Damnica 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
0,62 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni
3,97 zł
c) pozostałych od 1 m2 powierzchni
w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
0,16 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,54 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej
17,65 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
8,52 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od
1 m2 powierzchni użytkowej
3,60 zł
e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej w tym:
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku

publicznego
3,38 zł
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na
cele związane z działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
b) budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane na działalność kulturalną oraz kultury fizycznej
i sportu za wyjątkiem lokali mieszkalnych i części wynajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
c) budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane do zaopatrzenia mieszkańców w wodę i
odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowych,
d) budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane na prowadzenie świadczeń pomocy
społecznej,
e) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na biblioteki
i świetlice.
§3
Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób
fizycznych pobierany będzie w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na podstawie nakazu płatniczego. Należności z tego tytułu należy wpłacać na rachunek budżetu
gminy:
BS Ustka 82 9315 0004 0001 0025 2000 0170 lub w kasie
Urzędu Gminy.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok 2010.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Zdzisław Kwaśniewski

[1][1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992 r.)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL 187
z 20.07.1999 r.)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą głoszenia tych aktów w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr XLII/303/09
Rady Gminy Damnica
z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
oraz zwolnienia od tego podatku w 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591:
zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr
113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004
r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. 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, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U.
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz Dz. U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 oraz art.
12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; M.P. z
2006 r. Nr 72, poz. 721; Nr 75, poz. 758; Dz. U. z 2006 r. Nr
220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635; Nr 245, poz. 1775; Nr
249, poz. 1828; Nr 251, poz. 1847), Dz. U. z 2008 r. Nr 93,
poz. 585 i Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009
r. Nr 56, poz. 458 w związku z obwieszczeniem 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 z dnia 20 października 2009
r.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2010 r. (M. P. Nr 52, poz. 742
z dnia 18 sierpnia 2009 r.) Rada Gminy Damnica uchwala,
co następuje:

b) powyżej 36 ton:
— z dwiema osiami jezdnymi
2 046,00 zł
— z trzema osiami jezdnymi
do mniej niż 40 ton
2 149,00 zł
— z trzema osiami jezdnymi
od 40 ton i powyżej
2 577,00 zł
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7
ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
717,00 zł
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie:
— z jedną osią jezdną
819,00 zł
— z dwiema osiami jezdnymi
1 306,00 zł
— z trzema osiami jezdnymi
1 023,00 zł
b) powyżej 36 ton:
— z jedną osią
1 023,00 zł
— z dwiema osiami jezdnymi
1 740,00 zł
— z trzema osiami jezdnymi
1 688,00 zł
7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
768,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
921,00 zł

§1

§2

1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 563,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
972,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1 177,00 zł
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
a) z dwiema osiami jezdnymi
1 330,00 zł
b) z trzema osiami jezdnymi
1 637,00 zł
c) z czterema i więcej osiami jezdnymi
do mniej niż 29 ton
2 046,00 zł
d) z czterema i więcej osiami jezdnymi
od 29 ton i powyżej
2 480,00 zł
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton
1 330,00 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu
równej lub wyższej niż 12 ton:
a) do 36 ton włącznie:
— z dwiema osiami jezdnymi
do mniej niż 31 ton
1 842,00 zł
— z dwiema osiami jezdnymi
od 31 ton i powyżej
1 960,00 zł
— z trzema osiami jezdnymi
1 791,00 zł

Zwalnia się od podatku środki transportowe służące do
dowozu dzieci do placówek oświatowych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok 2010.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Zdzisław Kwaśniewski
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992 r.)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL 187 z
20.07.1999 r.)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą głoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr 317/2009
Rady Gminy w Główczycach
z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U.z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póź. zmianami) i art. 5, art. 6 ust. 12 i 13,art.
7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z póż.
zmianami) oraz obwieszczenie MF.z dnia 03.08.2009 r.
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w
podatkach i opłatach lokalnych (M.P.Nr 52,poz. 742) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§1
Ustala się następujące wysokości stawek rocznych
podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynkówod 1 m² powierzchni
0,72 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnychod 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
0,20 zł
2. od budynków i ich części:
a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby
mieszkalneod 1 m² powierzchni użytkowej 0,65 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m²
powierzchni użytkowej
17,50 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 świadczeń usług medycznych - 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
4,00 zł
f) od budynków gospodarczych użytkowanych przez
osoby otrzymujące emeryturę lub rentę z tytułu
prowadzenia gospodarstwa rolnego - od 1 m² powierzchni użytkowej
0,15 zł
g) od budynków zajętych przez jednostki organizacyjne
gminy /w tym mieszkalne, związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej i pozostałe/ - od 1 m² powierzchni użytkowej
0,01 zł
h) od budynków zajętych na prowadzenie działalności
w zakresie agroturyzmu - od 1 m² powierzchni użytkowej
2,00 zł
3. od budowli – ich wartości
2%
a) od budowli będących w posiadaniu lub trwałym
zarządzie gminnym - ich wartości
0,01%
b) od budowli infrastruktury ciepłowniczej – ich wartości
1%
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. budynki i grunty przeznaczone na potrzeby ochrony
przeciwpożarowej i cele kulturalne.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Główczyce.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r.
po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Główczycach.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Puchalski

3258
UCHWAŁA Nr 319/2009
Rady Gminy w Główczycach
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawki opłaty targowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póź. zmianami/art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9,poz. 84 z póź. zmianami/oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 03.08.2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych (M.P.Nr 52,poz. 742) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§1
Ustala się stawkę opłaty targowej w wysokości
35,00 zł dziennie.
§2
Opłatę targową pobiera się:
od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonującej
sprzedaży na targowiskach.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 169

Poz. 3258, 3259

— 12875 —

§3

§6

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r.
po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Główczycach.

§4
Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za
okresy miesięczne, w terminie do 15 każdego miesiąca za
miesiąc poprzedni w kasie Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Puchalski

§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Główczyce.

3259
UCHWAŁA Nr 268/XXXIII/V/2009
Rady Gminy Linia
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Linia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art.
40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.
5, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3, art. 20 ust. 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (MP. z dnia
18 sierpnia 2009 r. Nr 52, poz. 742) Rada Gminy Linia
uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od
nieruchomości jak następuje:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,74 zł 1m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych od 1m2 powierzchni,
— letniskowych – 0,37 zł
— pozostałych – 0,22 zł
— zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,37 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w tym:
— o powierzchni użytkowej do 100 m2 – 19,32 zł
— o powierzchni użytkowej powyżej 100 m 2
– 16,38 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

2,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych
— od budynków gospodarczych – 3,78 zł m2 powierzchni użytkowej,
— od powierzchni garaży – 3,78 zł m2 powierzchni
użytkowej,
— od budynków letniskowych – 6,64 zł m2 powierzchni użytkowej,
— zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 2,20 zł
— innych – 6,64 zł m2 powierzchni użytkowej,
f) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7.
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i ich
części oraz grunty wykorzystywane na cele prowadzenia
działalności bibliotecznej, oświatowej, kulturalnej, sportowej oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
§3
Zwalnia się z podatku od nieruchomości rurociągi
wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowle i budynki lub
ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i
uzdatniania wody oraz oczyszczaniem ścieków.
§4
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty zajęte
na drogi dojazdowe do gospodarstw rolnych lub pół
uprawnych określone w ewidencji gruntów symbolem
„dr”.
§5
1. Poboru podatku od nieruchomości dokonują sołtysi
w drodze inkasa w obrębie sołectwa.
2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 9% kwoty
zainkasowanego podatku.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.
§7
Traci moc uchwała Rady Gminy Linia Nr 146/XXI/V/2008
z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości
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stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy
Linia.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Linia
Stanisław Bigus

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

3260
UCHWAŁA Nr 269/XXXIII/V/2009
Rady Gminy Linia
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości opłat lokalnych i opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Linia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art.
40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18a, 19 pkt 1 a, b,
f oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (MP. z
dnia 18 sierpnia 2009 r. Nr 52, poz. 742) Rada Gminy Linia
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość:
1. opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających
dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości Potęgowo,
która posiada korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt
osób w tych celach w wysokości 1,86 zł na dobę za
jedną osobę;
2. Poboru opłaty miejscowej dokonuje sołtys wsi Kobylasz
– Potęgowo w drodze inkasa.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa się na
poziomie 10% kwoty zainkasowanej.

w terminie do 31 marca roku podatkowego lub w ciągu
miesiąca od daty wejścia w posiadanie psa.
4. Opłatę od posiadania psów w drodze inkasa pobierają
sołtysi.
5. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 10%.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.
§5
Traci moc uchwała Rady Gminy Linia Nr 148/XXI/V/2008
z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłat lokalnych oraz w sprawie ustalenia podatku od
posiadania psów na terenie Gminy Linia.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Linia
Stanisław Bigus

§2
1. Ustala się wysokość opłaty targowej w kwocie 20,00 zł
dziennie.
2. Poboru opłaty targowej dokonują sołtysi w drodze
inkasa.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 10%.
§3
1. Ustala się opłatę od posiadania psów w wysokości
10 zł od 1 psa.
2. Jeżeli zobowiązany do zapłaty wszedł w posiadanie psa
po dniu 30 czerwca roku podatkowego to opłatę pobiera
się w wysokości połowy stawki ustalonej w pkt 1.
3. Opłata jest płatna jednorazowo, bez wezwania,

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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UCHWAŁA Nr 270/XXXIII/V/2009
Rady Gminy Linia
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art.
40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z
art. 10, ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), w powiązaniu z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (MP z dnia
18 sierpnia 2009 r. Nr 52, poz. 742), obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących w
2010 r. (MP z dnia 20 października 2009 r. Nr 67, poz. 872)
Rada Gminy Linia uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
683,00 zł
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie
1155,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
1292,00 zł
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej bez względu na rodzaj zawieszenia:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż
18 ton:
— o liczbie osi – dwie
1838,00 zł
— o liczbie osi – trzy
1943,00 zł
— o liczbie osi – cztery i więcej
2153,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26
ton:
— o liczbie osi – dwie
1838,00 zł
— o liczbie osi – trzy
1943,00 zł
— o liczbie osi – cztery i więcej
2153,00 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
— o liczbie osi – dwie
1838,00 zł
— o liczbie osi – trzy
1943,000 zł
— o liczbie osi – cztery i więcej
2636,00 zł
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony
1313,00 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton
1523,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton
1586,00 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów bez względu
na rodzaj zawieszenia:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
— o liczbie osi – dwie
1943,00 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1995,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej lub równej
36 ton:
— o liczbie osi – dwie
2079,00 zł

— o liczbie osi – trzy i więcej
1995,00 zł
c) wyższej niż 36 ton:
— o liczbie osi – dwie
2363,00 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
2688,00 zł
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton
1355,00 zł
6. od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą bez względu
na rodzaj zawieszenia:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
— o liczbie osi – jedna
1523,00 zł
— o liczbie osi – dwie
1575,00 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1607,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej lub równej
36 ton:
— o liczbie osi – jedna
1523,00 zł
— o liczbie osi – dwie
1575,00 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1607,00 zł
c) wyższej niż 36 ton:
— o liczbie osi – jedna
1523,00 zł
— o liczbie osi – dwie
1838,00 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
1838,00 zł
7. od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
1575,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
2027,00 zł
§2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
1. środki transportowe wykorzystywane do dowozu dzieci
i młodzieży do szkół,
§3
Traci moc uchwała Rady Gminy Linia Nr 149/XXI/V/2008
z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek
podatku od środków transportowych i zwolnień w tym
podatku.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Linia
Stanisław Bigus
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UCHWAŁA Nr XXIX/243/09
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 9 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2010 rok.
Na podstawie 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 z późn. zm.), 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.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2010 r. (MP nr 52 poz. 742) Rada Gminy Miłoradz uchwala,
co następuje:
§1
Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2010 r.
wynoszą:
1. od powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków
pow. użyt. za 1 m2 0,75 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
pow. za 1 ha 4,04 zł
c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
pow. użyt. za 1 m2 0,26 zł
2. od budynków lub ich części:
a) od budynków mieszkalnych
pow. użyt. za 1 m2 0,65 zł
b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
pow. użyt. za 1 m2 19,00 zł
c) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
pow. użyt. za 1 m2 9,57 zł

d) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych pow. użyt. za 1 m2 4,16 zł
e) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
pow. użyt. za 1 m2 5,00 zł
3. od budowli – 2% ich wartości
4. od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do poboru
i przesyłania wody oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 1% ich wartości
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. Budynki oraz ich części związane z kultem religijnym,
budynki lub części zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług medycznych, budynki i
ich części związanych z prowadzeniem działalności kulturalno-oświatowej oraz budynki i ich części związane
z przechowywaniem sprzętu strażackiego.
2. Zachowuje się zwolnienia zgodnie z art. 7 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz.
844 z późn. zm.).
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Katarzyna Kostrzewa - Rzoska

3263
UCHWAŁA Nr XXIX/245/09
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 9 listopada 2009 r.
w sprawie określenia stawki opłaty od posiadania psów 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, z późn. zm.), art. 18a ust. 1, 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 podatków i opłat lokalnych w
2010 r. (MP nr 52 poz. 742) Rada Gminy Miłoradz uchwala,
co następuje:
§1
Wysokość opłaty od posiadania psów na 2010 rok wynosi 25,00 zł od pierwszego psa, a za drugiego i kolejne

psy wynosi 15,00 zł.
§2
Zachowuje się zwolnienia zgodnie z art. 18a ust. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249 poz. 1828 z późn. zm.).
§3
Opłata od posiadania psów jest płatna jednorazowo
bez wezwania do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego
na rachunek gminy lub w kasie urzędu, a w przypadku
powstania obowiązku opłaty w ciągu roku – w terminie
14 dni od dnia powstania obowiązku opłaty.
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§4

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5

Przewodniczący Rady
Katarzyna Kostrzewa - Rzoska

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

3264
UCHWAŁA Nr XXVI/240/09
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XIX/155/2008 Rady Gminy Sadlinki
z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz.
1519, 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, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 17, poz. 128, 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), Rada Gminy
Sadlinki uchwala, co następuje:

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadlinki.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje począwszy od roku podatkowego
2010.
Przewodniczący Rady
Jan Piskor

§1
Traci moc uchwała Nr XIX/155/2008 Rady Gminy Sadlinki z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta dla celów podatku rolnego.
3265
UCHWAŁA Nr XXVI/241/09
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r.Dz. U. 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 Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz.
U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218,
z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,
z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420/ oraz art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(t.j. Dz. U. Nr z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr
225 poz. 1635, Nr 245poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251
poz. 1847, z 2008 r., Dz. U. Nr 93 poz. 585, Dz. U. Nr 116
poz. 730, Nr 223 poz. 1463, z 2009 r. Dz. U. Nr 56 poz. 458/
i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłatach lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52 poz.
742): Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje:
§1
Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sadlinki:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania

w ewidencji gruntów i budynków – 0,73 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
– 0,19 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 17,- zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
– 4,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku pub-
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§3

licznego przez organizacje pożytku publicznego
– 5,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7, ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadlinki.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje począwszy od roku podatkowego
2010.

§2
Traci moc uchwała Rady Gminy Sadlinki Nr XIX/156/2008
z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Rady
Jan Piskor

3266
UCHWAŁA Nr XXVI/242/09
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

1847, z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz.
1463, z 2009 r. Nr 56 poz. 458) i obwieszczeniem 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) oraz obwieszczeniem 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. Nr 52 poz. 742) Rada Gminy w
Sadlinkach uchwala, co następuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.
717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr
175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z
2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr
52 poz. 420) w związku z art. 10, ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225
poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz.

§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:

1. od samochodów ciâçarowych o dopuszczalnej masie caÛkowitej powyéej 3,5 tony do 12 ton:

Dopuszczalna masa caãkowita
Lit.

1.
a
b
c

2.
- powyéej 3,5 tony do 5,5 tony
- powyéej 5,5 tony do 9 ton wÛßcznie
- powyéej 9 ton i poniéej 12 ton

Stawki roczne ( w zãotych )
Pojazdy wyprodukowane
Pojazdy wyprodukowane
do 2000r. wãàcznie
po 2000 r.
zasilane
zasilane
gazem
lub
gazem
zasilane
zasilane
lub
wyposainnym
innym
wyposaçone
paliwem
paliwem
çone w
w
katalizator
katalizator
3.
430,00
665,00
767,00

4.
440,00
675,00
777,00

5.
409,00
634,00
737,00

6.
420,00
644,00
747,00
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2. od samochodów ciâçarowych o dopuszczalnej masie caÛkowitej równej lub wyészej
nié 12 ton w zaleénoåci od liczby osi, dopuszczalnej masy caÛkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia:

Liczba osi
I dopuszczalna masa
caãkowita
( w tonach )

nie mniej niç

mniej niç

1

2

Roczna stawka podatku (w zãotych )
oå jezdna ( osie jezdne )
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowaçne
3

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

dwie osie
12

13

962,00

1.003,00

13

14

1.003,00

1.125,00

14

15

1.043,00

1.146,00

1.084,00

1.266,00

15

trzy osie
12

17

962,00

982,00

17

19

982,00

1.043,00

19

21

1.003,00

1.146,00

21

23

1.043,00

1.248,00

23

25

1.146,00

1.594,00

1.220,00

1,594,00

25

cztery osie i wiâcej
12

25

1.043,00

1.248,00

25

27

1.146,00

1.350,00

27

29

1.248,00

1.672,00

29

31

1.672,00

2.480,00

1.672,00

2.480,00

31

3. od ciàgników siodãowych i balastowych przystosowanych do uéywania Ûßcznie z naczepß
lub przyczepß o dopuszczalnej masie caÛkowitej zespoÛu pojazdów od 3,5 tony i poniéej 12
ton:

Lp

Dopuszczalna masa caãkowita
zespoãu pojazdów

1.

2.

1.
2.

- od 3,5 tony do 8 ton wÛßcznie
- powyéej 8 ton i poniéej 12 ton

Stawki roczne ( w zãotych )
Pojazdy wyprodukowane
Pojazdy wyprodukowane
do 2000r. wãàcznie
po 2000 r.
zasilane
zasilane
gazem
zasilane
gazem
zasilane
lub
lub
innym
innym
wyposaçone
paliwem
wyposaçone
paliwem
w katalizator
w katalizator
3.

4.
716,00
818,00

5.
726,00
829,00

6.
685,00
788,00

696,00
800,00
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4. od ciàgników siodãowych i balastowych przystosowanych do uéywania Ûßcznie z naczepß
lub przyczepß o dopuszczalnej masie caÛkowitej zespoÛu pojazdów równej lub wyészej nié
12 ton, w zaleénoåci od liczby osi, dopuszczalnej masy caÛkowitej i rodzaju zawieszania:

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

nie mniej niç

mniej niç

1

2

Roczna stawka podatku (w zãotych )
oå jezdna ( osie jezdne )
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowaçne
3

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

dwie osie
12

18

910,00

1.043,00

18

25

1.043,00

1.248,00

25

31

1.350,00

1.520,00

1.520,00

1.960,00

1.260,00

1.743,00

1.743,00

2.577,00

31

trzy osie
12

40

40

5. od przyczep i naczep, które Ûßcznie z pojazdem silnikowym posiadajß dopuszczalnß
masá caÛkowitß od 7 ton i poniéej 12 ton, z wyjßtkiem zwißzanych wyÛßcznie z
dziaÛalnoåciß rolniczß prowadzonß przez podatnika podatku rolnego:

Stawki roczne ( w zãotych )
Lp
Dopuszczalna masa caãkowita
1.
1.
2.

Pojazdy wyprodukowane Pojazdy wyprodukowane
do 2000 r. wãàcznie
po 1998 r.

2.

3.

5.
419,00
470,00

- od 7 ton do 10 ton wÛßcznie
- powyéej 10 ton i poniéej 12 ton

388,00
440,00

6. od przyczep i naczep, które Ûßcznie z pojazdem silnikowym posiadajß dopuszczalnß masá
caÛkowitß równß lub wyészß nié 12 ton, z wyjßtkiem zwißzanych wyÛßcznie z
dziaÛalnoåciß rolniczß prowadzonß przez podatnika podatku rolnego, w zaleénoåci od
liczby osi, dopuszczalnej masy caÛkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

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

nie mniej niç

mniej niç

1

2

Roczna stawka podatku (w zãotych )

oå jezdna ( osie jezdne )
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowaçne
3

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

jedna oå
12

18

500,00

530,00
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25

25

624,00

675,00

675,00

777,00

dwie osie
12

28

644,00

757,00

28

33

880,00

1002,00

33

38

1002,00

1.306,00

1,162,00

1.719,00

38

trzy osie
12

38

38

920,00

1.043,00

1.043,00

1.350,00

7. od autobusów, w zaleénoåci od liczby miejsc do siedzenia:

Lp

Rodzaj årodka transportowego

1.

2.

1.
2.

Stawki roczne ( w zãotych )
Pojazdy wyprodukowane
Pojazdy wyprodukowane
do 2000r. wãàcznie
po 2000 r.
zasilane
zasilane
gazem
gazem
lub
zasilane
zasilane
lub
wyposainnym
innym
wyposapaliwem
çone w
paliwem
çone w
katalizator
katalizator

- z liczbß miejsc do siedzenia
mniejszß nié 30
- liczbß miejsc do siedzenia równß lub
wiákszß nié 30

3.

4.

5.

6.

810,00

820,00

780,00

790,00

1.320,00

1.330,00

1.290,00

1.300,00

§2

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje począwszy od roku podatkowego
2010.

§3
Z dniem 1 stycznia 2010 r. traci moc uchwała
Nr X/84/2007 Rady Gminy w Sadlinkach z dnia 30 listopada
2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.

Przewodniczący Rady
Jan Piskor
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3267
UCHWAŁA Nr XXII/138/2009
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie podatków i opłat lokalnych.

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 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 14, art.
18 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 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 Skórczu uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części 0,55 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza
lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,00 zł od 1 m2,
4) od budynków zajętych na obrót kwalifikowanym
materiałem siewnym 5,60 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
5) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizację pożytku publicznego
lub ich części 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
6) od budowli 2% 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,
7) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętymi na
zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne 4,04 zł,
8) od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków 0,70 zł,
b) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,15 zł.
§2
Oprócz zwolnień wynikających z ustawy, zwalnia się
od podatku od nieruchomości, budynki lub ich części,
budowle i grunty służące działalności; kulturalnej, przeciwpożarowej, ochronie środowiska (kanalizacja ściekowa)
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§3
Traci moc uchwała Nr XV/91/08 r. Rady Gminy w Skórczu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie podatków i opłat
lokalnych.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2010.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Oller
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.).

3268
UCHWAŁA Nr XXII/139/2009
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Na podstawie art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(t.j.: Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) i art.
18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 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.
872) Rada Gminy w Skórczu uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od
środków transportowych:
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1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
360,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
610,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
810,00 zł
2. Od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o
dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) o liczbie osi: dwie
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 14
ton
1.220,00 zł
— równej lub wyższej niż 14 ton
1.340,00 zł
b) o liczbie osi: trzy
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 23
ton
1.220,00 zł
— równej lub wyższej niż 23 ton
1.670,00 zł
c) o liczbie osi: cztery i więcej
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25
ton
1.220,00 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 29
ton
1.670,00 zł
— równej lub wyższej niż 29 ton
2.210,00 zł
3. Od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
a) o liczbie osi: dwie
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 14
ton
1.320,00 zł
— równej lub wyższej niż 14 ton
1.500,00 zł
b) o liczbie osi: trzy
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 23
ton
1.320,00 zł
— równej lub wyższej niż 23 ton
1.880,00 zł
c) o liczbie osi: cztery i więcej
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25
ton
1.320,00 zł
— równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 29
ton
1.900,00 zł
— równej lub wyższej niż 29 ton
2.680,00 zł
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton
360,00 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton
600,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton
830,00 zł
5. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi: dwie
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31
ton
1.780,00 zł
— równej lub wyższej niż 31 ton
1.990,00 zł
b) o liczbie osi: trzy
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40
ton
1.780,00 zł
— równej lub wyższej niż 40 ton
2.210,00 zł
6. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi: dwie
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31
ton
2.010,00 zł

— równej lub wyższej niż 31 ton
2.140,00 zł
b) o liczbie osi: trzy
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40
ton
2.060,00 zł
— równej lub wyższej niż 40 ton
2.680,00 zł
7. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą, z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
od 7 ton i poniżej 12 ton
250,00 zł
8. Od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) o liczbie osi: jedna
— równą lub wyższą niż 12 ton i mniejszą niż 25
ton
330,00 zł
— równą lub wyższa niż 25 ton
660,00 zł
b) o liczbie osi: dwie
— równą lub wyższą niż 12 ton i mniejszą niż 38
ton
1.440,00 zł
— równą lub wyższą niż 38 ton
1.780,00 zł
c) o liczbie osi: trzy
— równą lub wyższą niż 12 ton i mniejszą niż 38
ton
1.000,00 zł
— równą lub wyższą niż 38 ton
1.110,00 zł
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) o liczbie osi: jedna
— równą lub wyższą niż 12 ton i mniejszą niż 25
ton
380,00 zł
— równą lub wyższa niż 25 ton
680,00 zł
b) o liczbie osi: dwie
— równą lub wyższą niż 12 ton i mniejszą niż 38
ton
1.550,00 zł
— równą lub wyższą niż 38 ton
2.010,00 zł
c) o liczbie osi: trzy
— równą lub wyższą niż 12 ton i mniejszą niż 38
ton
1.130,00 zł
— równą lub wyższą niż 38 ton
1.490,00 zł
10. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
1.190,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.800,00 zł
§2
Zwalnia się z podatku od środków transportowych
autobusy dowożące dzieci do szkół.
§3
Traci moc uchwała Nr XV/93/08 Rady Gminy w Skórczu
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w
tym podatku.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
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ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Oller

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.).

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

3269
UCHWAŁA Nr XXX/203/09
Rady Gminy w Smętowie Granicznym
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie podatków i opłat lokalnych.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia
2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 52, poz.
742) Rada Gminy w Smętowie Granicznym uchwala, co
następuje:
§1
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,52 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej:
a) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż
wymieniona w lit. b - 14,42 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,46 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych 3,19 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej,
4) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizację pożytku publicznego4,33 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
5) od budowli 2% wartości,
6) od 1 m ² powierzchni gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł,

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego
- 0,10 zł
7) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne - 2,88 zł.
§2
1) Podatki płatne w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych pobiera się w drodze inkasa
przez sołtysów.
2) Niezależnie od ustaleń określonych w ust. 1 osoby
fizyczne mogą płacić zobowiązanie pieniężne na rachunek Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym w Banku
Spółdzielczym Smętowo Gr. Nr 19 8343 0008 0000 0244
2000 0003.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od roku podatkowego
2010.
Przewodniczący Rady Gminy
w Smętowie Gr.
Jan Kulczyński

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
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.
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UCHWAŁA Nr XXX/204/2009
Rady Gminy w Smętowie Granicznym
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek i podatku od środków transportowych na 2010 rok.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz. U.
z 2006 r., Nr 121, poz. 844, zm. z 2006 r. Dz U. Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847, Nr 245, poz. 1775, zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 93 poz. 585,
Nr 116 poz. 730) i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
(M.P. Nr 52, poz. 742), Obwieszczeniu Ministra Finansów
z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych (M.P. Nr 67, poz. 872) Rada
Gminy w Smętowie Granicznym uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 dla Gminy Smętowo Graniczne:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 włącznie
550,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
750,00 zł
3) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
886,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
1) o zawieszeniu pneumatycznym lub uznanym za
równoważne
a) o liczbie osi dwie:
— od 12 ton włącznie do poniżej 14 ton
1.309,00 zł
— od 14 ton włącznie i więcej
1.324,00 zł
b) o liczbie osi trzy:
— od 12 ton włącznie do poniżej 23 ton
1.201,00 zł
— od 23 ton włącznie i więcej
1.300,00 zł
c) o liczbie osi cztery i więcej:
— od 12 ton włącznie do poniżej 25 ton
1.301,00 zł
— od 25 ton włącznie do poniżej 29 ton
1.588,00 zł
— od 29 ton włącznie i więcej
2.092,00 zł
2) o innym rodzaju zawieszenia
a) o liczbie osi dwie:
— od 12 ton włącznie do poniżej 14 ton
1.309,00 zł
— od 14 ton włącznie i więcej
1.489,00 zł
b) o liczbie osi trzy:
— od 12 ton włącznie do poniżej 23 ton
1.309,00 zł
— od 23 ton włącznie i więcej
1.880,00 zł
c) o liczbie osi cztery i więcej:
— od 12 ton włącznie do poniżej 25 ton
1.309,00 zł
— od 25 ton włącznie do poniżej 29 ton
1.977,00 zł
— od 29 ton włącznie i więcej 2.772,00 zł
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton:

1) od 3,5 tony do poniżej 5,5 ton
550,00 zł
2) od 5,5 tony włącznie do poniżej 9 ton
750,00 zł
3) od 9 ton włącznie do poniżej 12 ton
886,00 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton:
1) o zawieszeniu pneumatycznym lub uznanym za
równoważne
a) o liczbie osi dwie:
— od 12 ton włącznie do poniżej 31 ton
1.656,00 zł
— od 31 ton włącznie i więcej
1.664,00 zł
b) o liczbie osi trzy:
— od 12 ton włącznie do poniżej 40 ton
1.566,00 zł
— od 40 ton włącznie i więcej
2.085,00 zł
2) o innym rodzaju zawieszenia
a) o liczbie osi dwie:
— od 12 ton włącznie do poniżej 31 ton
2.025,00 zł
— od 31 ton włącznie i więcej
2.142,00 zł
b) o liczbie osi trzy:
— od 12 ton włącznie do poniżej 40 ton
2.059,00 zł
— od 40 ton włącznie i więcej
2.772,00 zł
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników
podatku rolnego:
249,00 zł
6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników
podatku rolnego:
1) o zawieszeniu pneumatycznym lub uznanym za
równoważne
a) o liczbie osi jedna:
— od 12 ton włącznie do poniżej 25 ton
234,00 zł
— od 25 ton włącznie i więcej
428,00 zł
b) o liczbie osi dwie:
— od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton
886,00 zł
— od 38 ton włącznie i więcej
1.453,00 zł
c) o liczbie osi trzy:
— od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton
856,00 zł
— od 38 ton włącznie i więcej
1.197,00 zł
2) o innym rodzaju zawieszenia
a) o liczbie osi jedna:
— od 12 ton włącznie do poniżej 25 ton
381,00 zł
— od 25 ton włącznie i więcej
678,00 zł
b) o liczbie osi dwie:
— od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton
1.548,00 zł
— od 38 ton włącznie i więcej
2.025,00 zł
c) o liczbie osi trzy:

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 169

Poz. 3270, 3271

— 12888 —
§4

— od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton
1.131,00 zł
— od 38 ton włącznie i więcej
1.548,00 zł
7. Od autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
688,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.510,00 zł

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
w Smętowie Gr.
Jan Kulczyński

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwała Nr XXI/137/08 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 129, poz. 3105).

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).

3271
UCHWAŁA Nr XXX/205/2009
Rady Gminy w Smętowie Granicznym
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz zwolnień
od opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Smętowo Graniczne na 2010 rok.
Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 93 poz.
585, Nr 116 poz. 730), uchwala się, co następuje:
§1

zorców lub strażników mienia, którym pies służy
pomocą przy wykonywaniu pracy.
2. Od opłaty zwalnia się posiadanie psów nabytych w
schronisku dla bezdomnych zwierząt, których nabycie zostanie odpowiednio udokumentowane.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje
z tytułu posiadania jednego psa w danym gospodarstwie domowym.

1. Ustala się następujące roczne stawki opłaty od posiadania psów:
a) od jednego psa - w wysokości 30,00 zł,
b) od każdego następnego psa - w wysokości 30,00 zł.
2. Dla osoby, która weszła w posiadanie psa po dniu
30 czerwca roku podatkowego, opłatę pobiera się w
połowie stawki określonej w ust. 1.

Traci moc uchwała Nr XXI/138/08 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie
opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Smętowo
Graniczne na 2009 rok. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia
5 grudnia 2009 r., Nr 129, poz. 3107).

§2

§5

1. Opłata jest należna z góry, bez wezwania, a jej wpłaty
należy dokonać do dnia 31 marca roku podatkowego z
zastrzeżeniem ustępu 2.
2. W przypadku wejścia w posiadanie psa po upływie
terminu określonego w ust. 1, opłata jest należna w
terminie 14 dni od dnia wystąpienia tej okoliczności.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smętowo Graniczne.

§3
W opłacie od posiadania psów, poza zwolnieniami
określonymi w ustawie, wprowadza się następujące zwolnienia:
1. Nie pobiera się opłaty od posiadania psów od do-

§4

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Kulczyński
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UCHWAŁA Nr XXX/206/2009
Rady Gminy w Smętowie Granicznym
z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze składowiska gminnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.
U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) Rada Gminy w Smętowie
Granicznym uchwala, co następuje:
§1
Ustala się opłatę za zrzut i składowanie stałych odpadów
komunalnych na gminnym składowisku we wsi Bobrowiec
w wysokości 120,00 zł/Mg netto.

§3
Traci moc uchwała Nr XXI/142/08 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie
ustalenia opłat za korzystanie ze składowiska gminnego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
w Smętowie Granicznym
Jan Kulczyński

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smętowo Graniczne.

3273
UCHWAŁA Nr XXX/221/09
Rady Gminy Somonino
z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Somonino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, 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. 10





  

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. 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 środków
transportowych:
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§2

§3

Traci moc uchwała XX/152/08 Rady Gminy Somonino
z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w
Gminie Somonino i zwolnień przedmiotowych od tego
podatku(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008 r. Nr 131, poz. 3236).

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
Andrzej Regliński

3274
UCHWAŁA Nr XXII/193/09
Rady Gminy Subkowy
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241)
oraz art. 5 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, zm.: Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r.
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463) Rada

Gminy Subkowy - po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu
i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje:
§1
Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Subkowy:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzgledu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
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odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,19 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,63 od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 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
- 5,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości określanej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm.: Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730, Nr 223, poz. 1463),
4) od budowli służących do ujmowania, uzdatniania
i dostarczania wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.

z 2006 r. Nr 123, poz. 858, zm.: z 2007 r. Nr 147, poz.
1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97) - 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (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, Nr 223, poz. 1463),
5) od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858, zm.: z 2007 r. Nr 147, poz. 1033,
z 2009 r. Nr 18, poz. 97) - 0,05% 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, 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, Nr 223, poz. 1463).
§2
Traci moc uchwała Nr XV/133/08 Rady Gminy Subkowy
z dnia 16 października 2008 r. w sprawie stawek podatku
od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 122, poz. 2916).
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Lisewski

3275
UCHWAŁA Nr XXII/194/09
Wójta Gminy Subkowy
z dnia 13 listopada 2009 r.
uchylająca uchwałę w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w Gminie Subkowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zm.:
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825,
z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730), po
zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego
uchwala się, co następuje:

§1
Uchyla się uchwałę Nr XVI/142/08 Rady Gminy Subkowy
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w Gminie
Subkowy (Dz.Urz.Woj. Pom. Nr 133, poz. 3318).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jacek Lisewski
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3276
UCHWAŁA Nr XLI/383/2009
Rady Gminy Szemud
z dnia 10 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.
U. 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) 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. 872) Rada Gminy Szemud
uchwala, co następuje:
§1
Wysokość stawek podatku od środków transportowych
w stosunku rocznym wynosi:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika
Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika Nr 3 do niniejszej
uchwały.
4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika Nr 4 do
niniejszej uchwały.

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7
ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. od autobusu wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc Uchwała Nr XXVI/214/2008 Rady Gminy
Szemud z dnia 13 listopada 2008 r. sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§3
Uchwała wchodzi w życie 14 dniu po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lasowski

Zacznik Nr 1
do Uchway Nr XLI/383/2009
Rady Gminy Szemud
z dnia 10 listopada 2009 r.
Stawki podatku dla samochodów ciarowych o dopuszczalnej masie cakowitej powyej 3,5 tony i poniej
12 ton.
Dopuszczalna masa cakowita w tonach
od
do

Stawka podatku (w zotych)

powyej 3,5

5,5 wcznie

570

powyej 5,5

9 wcznie

846

powyej 9

poniej 12

1.047
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ZaÛßcznik Nr 2
do UchwaÛy Nr XLI/383/2009
Rady Gminy Szemud
z dnia 10 listopada 2009 r.
Stawki podatku dla samochodów ciâçarowych o dopuszczalnej masie caãkowitej równej lub wyçszej niç 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa caãkowita
w tonach
nie mniej niç
mniej niç

Stawka podatku (w zãotych)
Oå jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowaçne
2 osie

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

12

13

1.072

1.034

13

14

1.083

1.093

14

15

1.096

1.101

1.107

1.406

15
3 osie
12

17

1.131

1.136

17

19

1.144

1.149

19

21

1.154

1.159

21

23

1.164

1.164

23

25

1.180

1.770

1.190

1.770

25
4 osie i wiâcej
12

25

1.309

1.429

25

27

1.429

1.547

27

29

1.547

1.856

29

31

1.856

2.751

1.856

2.751

31

ZaÛßcznik Nr 3
do UchwaÛy Nr XLI/383/2009
Rady Gminy Szemud
z dnia 10 listopada 2009 r.
Stawki podatku dla ciàgników siodãowych i balastowych przystosowanych do uçywania ãàcznie z naczepà lub
przyczepà o dopuszczalnej masie caãkowitej zespoãu pojazdów od 3,5 tony i poniçej 12 ton.
Dopuszczalna masa caãkowita w tonach
od
do
3,5

poniçej 12

Stawka podatku
(w zãotych)
1.072
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ZaÛßcznik Nr 4
do UchwaÛy Nr XLI/383/2009
Rady Gminy Szemud
z dnia 10 listopada 2009 r.

Stawki podatku dla ciàgników siodãowych i balastowych przystosowanych do uçywania ãàcznie z naczepà lub
przyczepà o dopuszczalnej masie caãkowitej zespoãu pojazdów równej lub wyçszej niç 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa caãkowita zespoãu
pojazdów:
ciàgnik siodãowy + naczepa
ciàgnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niç
mniej niç

Stawka podatku (w zãotych)

Oå jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za równowaçne
2 osie

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

12

18

2.083

2.089

18

25

2.089

2.096

25

31

2.096

2.101

31

36

2.089

2.153

2.089

2.106

36
3 osie
12

36

2.120

2.120

36

40

2.120

2.120

2.202

2.784

40

ZaÛßcznik Nr 5
do UchwaÛy Nr XLI/383/2009
Rady Gminy Szemud
z dnia 10 listopada 2009 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ãàcznie z pojazdem silnikowym posiadajà dopuszczalnà masâ
caãkowità od 7 ton i poniçej 12 ton.

Dopuszczalna masa caãkowita w tonach
od
do
7

poniçej 12

Stawka podatku
(w zãotych)
726
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ZaÛßcznik Nr 6
do UchwaÛy Nr XLI/383/2009
Rady Gminy Szemud
z dnia 10 listopada 2009 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ãàcznie z pojazdem silnikowym posiadajà dopuszczalnà masâ
caãkowità równà lub wyçszà niç 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa caãkowita
zespoãu pojazdów:
Naczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej niç
mniej niç

Stawka podatku (w zãotych)

Oå jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowaçne
1 oå

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

12

18

354

365

18

25

413

471

471

624

25
2 osie
12

28

531

542

28

33

682

945

33

36

945

1.436

36

38

945

1.436

1.318

1.889

38
3 osie
12

36

1.012

1.061

36

38

1.012

1.061

1.120

1.422

38

ZaÛßcznik Nr 7
do UchwaÛy Nr XLI/383/2009
Rady Gminy Szemud
z dnia 10 listopada 2009 r.
Stawki podatku dla autobusu.

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku
(w zãotych)

mniej niç

równej lub wyçszej

30

-

726

-

30

1.476
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3277
UCHWAŁA Nr XLI/384/2009
Rady Gminy Szemud
z dnia 10 listopada 2009 r.

w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szemud.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 w związku z art. 20, art.
7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn.
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 2009 r. Nr 52
poz. 742) Rada Gminy Szemud uchwala, co następuje:

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 ha
powierzchni,
d) pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego)
– 0,28 zł od 1 m2 powierzchni, w tym:
— od letniskowych – 0,34 zł od 1 m2 powierzchni.
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 cytowanej ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

§1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 18,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) od pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego), w
tym od:
— letniskowych – 6,88 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
— gospodarczych i innych – 6,09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
– 2,07 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
2) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m2
powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 0,38 zł od 1 m2 powierzchni,

§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki,
grunty i budowle wykorzystywane na cele:
a) działalności kulturalnej, w rozumieniu ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123 z późn. zm.), z wyjątkiem nieruchomości lub
ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej;
b) działalności z zakresu kultury fizycznej, w rozumieniu
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.), z wyjątkiem nieruchomości lub ich części związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej;
c) ochrony przeciwpożarowej,
d) zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
e) zbiorowego odprowadzania ścieków.
§3
Traci moc Uchwała nr XXVI/214/2008 Rady Gminy
Szemud z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie podatku od
nieruchomości na terenie gminy Szemud.
§4
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 Gminy
Grzegorz Lasowski

3278
UCHWAŁA Nr XLI/385/2009
Rady Gminy Szemud
z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego dla celów wymiaru i poboru podatków w Gminie Szemud.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), art. 6a ust. 11

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.
U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9
ustawy z dni 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.
Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy Szemud
uchwala, co następuje:
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§1
Określa się na terenie Gminy Szemud wzory formularzy
składanych przez podatników podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego według następujących
załączników:
1) Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1),
stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Deklaracja na podatek rolny (DR-1), stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Deklaracja na podatek leśny (DL-1), stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały,
5) Informacja o gruntach (IR-1), stanowiąca załącznik
nr 5 do niniejszej uchwały,
6) Informacja o lasach (IL-1), stanowiąca załącznik nr 6
do niniejszej uchwały,
7) Informacja o przedmiocie opodatkowania (PO-1),
stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§2
Wzory formularzy określone w niniejszej uchwale mają
zastosowanie w przypadkach:
a) zgłoszenia przez podatnika powstania obowiązku
podatkowego,
b) zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość
opodatkowania, w szczególności zmiany sposobu
wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego
części,
c) wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
§3
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki
nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane
do składania właściwemu organowi podatkowemu formu-

larzy według ustalonych wzorów stanowiących załączniki
nr 1, 2, 3 i 7 do niniejszej uchwały w terminach określonych
we właściwych ustawach.
§4
Osoby fizyczne są obowiązane do składania właściwemu organowi podatkowemu formularzy według
ustalonych wzorów stanowiących załączniki nr 4, 5, 6 i 7
do niniejszej uchwały w terminach określonych we właściwych ustawach.
§5
Obowiązek składania formularzy określonych w niniejszej uchwale dotyczy również podatników korzystających
ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i podatku
leśnym.
§6
Traci moc uchwała nr II/11/2002 Rady Gminy Szemud
z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy składanych przez podatników podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego dla celów wymiaru i
poboru podatków w Gminie Szemud oraz uchwała nr
IV/23/2002 Rady Gminy Szemud z dnia 30 grudnia 2002
r. w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2002 Rady Gminy
Szemud z dnia 29 listopada2002 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy składanych przez podatników podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego dla celów wymiaru i
poboru podatków w Gminie Szemud.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lasowski
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej skáadającego deklaracjĊ

DN – 1

Zaáącznik nr 1
do Uchwaáy Nr XLI/385/2009
Rady Gminy Szemud z dnia 10.11.2009 r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOĝCI

2. Rok

Podstawa prawna:
Skáadający:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opáatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami )
Formularz przeznaczony jest 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 ze spóákami nieposiadającymi osobowoĞci prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotĊ
mieszkaniową.
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.
Urząd Gminy wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce poáoĪenia przedmiotów opodatkowania.
DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĉ DO WYSTAWIENIA TYTUàU WYKONAWCZEGO

Termin skáadania:
Miejsce skáadania:

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

Urząd Gminy Szemud
84-217 Szemud, ul. Kartuska 13, woj. pomorskie
B. DANE SKàADAJĄCEGO DEKLARACJĉ (niepotrzebne skreĞliü)

* - dotyczy skáadającego deklaracjĊ niebĊdącego osobą fizyczną

** - dotyczy skáadającego deklaracjĊ bĊdącego osobą fizyczną

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

 a) osoba fizyczna
 c) jednostka organizacyjna

 b) osoba prawna
 d) spóáka nie mająca osobowoĞci prawnej

5. Rodzaj wáasnoĞci, posiadania (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)

 a) wáaĞciciel

 b) wspóáwáaĞciciel

*

6. Nazwa peána / Nazwisko, pierwsze imiĊ, data urodzenia

*

7. Nazwa skrócona / imiĊ ojca, imiĊ matki

*

8. Identyfikator REGON / Numer PESEL

 c) inna

**

**

**

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

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Numer domu / numer lokalu

15. MiejscowoĞü

16. Kod pocztowy

17. Poczta

C. OKOLICZNOĝCI POWODUJĄCE KONIECZNOĝû ZàOĩENIA DEKLARACJI
18. OkolicznoĞci (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)

 a) deklaracja roczna

 b) korekta deklaracji rocznej (dzieĔ – miesiąc

– rok)

-

-
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
Miejsce poáoĪenia nieruchomoĞci

Stawka podatku
uchwalona przez
RadĊ Gminy
Szemud na dany
rok podatkowy
(w zá, gr)

Podstawa
opodatkowania

Wyszczególnienie

Kwota podatku
w zá, gr

D.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
19.
20.
21.
a) grunty związane z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej,
bez wzglĊdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
2
….......................... m ............................ .................................. zá
gruntów i budynków
23.
24.
b) grunty związane z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej w 22.
zakresie udzielania ĞwiadczeĔ zdrowotnych
2
c) grunty pozostaáe
(w tym zajĊte na prowadzenie odpáatnej statutowej dziaáalnoĞci
poĪytku publicznego przez organizacje poĪytku publicznego)
d) grunty letniskowe
e) grunty pod jeziorami, zajĊte na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych
D.2. POWIERZCHNIA UĩYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĉĝCI *
a) budynki mieszkalne lub ich czĊĞci – ogóáem

….......................... m
25.

............................
26.

.................................. zá
27.

2

............................
29.

.................................. zá
30.

….......................... m
31.

2

............................
32.

.................................. zá
33.

............................. ha

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

.................................. zá

34.

35.

36.

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

.................................. zá

40.

41.

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

.................................. zá

45.

46.

….......................... m
28.

2

….......................... m
37.
w tym
kondygnacji o
wysokoĞci:

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

powyĪej 2,20 m
b) budynki lub ich czĊĞci związane z prowadzeniem dziaáalnoĞci

gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich czĊĞci zajĊte
na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej – ogóáem
w tym
kondygnacji o
wysokoĞci:

2

….......................... m
42.

2

….......................... m
43.

c) budynki lub ich czĊĞci zajĊte na prowadzenie dziaáalnoĞci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaáem
siewnym – ogóáem
od 1,40 do 2,20 m (zaliczyü 50 % powierzchni)

2

….......................... m
44.

2

….......................... m
47.

d) budynki zajĊte na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej w
zakresie Ğwiadczenia usáug zdrowotnych – ogóáem

............................... zá

2

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

2

….......................... m
49.

50.
2

….......................... m
52.

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

51.
............................... zá

2

….......................... m
53.
powyĪej 2,20 m

e) budynki letniskowe – ogóáem

2

….......................... m
54.

2

….......................... m
57.
w tym
kondygnacji o
wysokoĞci:

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

….......................... m
48.
powyĪej 2,20 m

w tym
kondygnacji o
wysokoĞci:

2

….......................... m
39.

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

powyĪej 2,20 m

w tym
kondygnacji o
wysokoĞci:

2

….......................... m
38.

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

2

….......................... m
58
powyĪej 2,20 m

2

….......................... m

55.
............................

56.
............................... zá
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59.

f) budynki pozostaáe (gospodarcze i inne), w tym zajĊte na
prowadzenie odpáatnej statutowej dziaáalnoĞci poĪytku publicznego
przez organizacje poĪytku publicznego – ogóáem

60.
2

….......................... m

61.

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

............................... zá

62.
w tym
kondygnacji o
wysokoĞci:

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

2

….......................... m
63.
powyĪej 2,20 m

2

….......................... m

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

D.3. BUDOWLE
Budowle

64.

65.

66.

............................... zá

....................... %

..................................zá.

(wartoĞü budowli lub ich czĊĞci związanych z prowadzeniem dziaáalnoĞci,
o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

E. àĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (zaokrągliü do peánych záotych)

67.

Suma kwot podatku z punktów D1, D2 (wartoĞci ogóáem) i D3
= poz. 21+24+27+30+33+36+41+46+51+56+61+66

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

E.1. RATY DEKLAROWANEGO PODATKU OD NIERUCHOMOĝCI
LP. Miesiąc
1.

StyczeĔ

2.

Luty

3.

Marzec

4.

KwiecieĔ

5.

Maj

6.

Czerwiec

7.

Lipiec

8.

SierpieĔ

9.

WrzesieĔ

Termin páatnoĞci

Kwota raty podatku od nieruchomoĞci

10. PaĨdziernik
11. Listopad
12. GrudzieĔ
RAZEM (zaokrągliü do peánych záotych)

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podaü powierzchniĊ, bądĨ wartoĞü budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytuáu wystĊpuje zwolnienie)

G. OĝWIADCZENIE I PODPIS SKàADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKàADAJĄCEGO
Jest mi znana odpowiedzialnoĞü karno-skarbowa za zatajenie danych mających wpáyw na ustalenie zobowiązania podatkowego oraz za podanie danych
niezgodnych z prawdą. Niniejsze dane potwierdzam wáasnorĊcznym podpisem, uprzedzony o odpowiedzialnoĞci karnej z art.233 § 1 Kodeksu Karnego.

68. ImiĊ

69. Nazwisko

70. Data wypeánienia (dzieĔ – miesiąc – rok)

71. Podpis (pieczĊü) skáadającego/osoby reprezentującej skáadającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
72. Uwagi organu podatkowego

73. Identyfikator przyjmującego formularz

74. Data i popis przyjmującego formularz

Uwaga! Numer konta UrzĊdu Gminy Szemud – Bank Rumia Spóádzielczy 70 8351 0003 0000 0228 2000 0010
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Zaáącznik nr 2
do Uchwaáy Nr XLI/385/2009
Rady Gminy Szemud z dnia 10.11.2009 r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
2. Rok

Podstawa prawna:
Skáadający:

Termin skáadania:
Miejsce skáadania:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami )
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spóáek nie mających osobowoĞci prawnej
bĊdących wáaĞcicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, uĪytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami
gruntów stanowiących wáasnoĞü Skarbu PaĔstwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bĊdących
wspóáwáaĞcicielami lub wspóáposiadaczami z osobami prawnymi, bądĨ z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowoĞci prawnej lub ze spóákami nieposiadającymi osobowoĞci prawnej.
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.
Urząd Gminy wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce poáoĪenia przedmiotów opodatkowania.
DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĉ DO WYSTAWIENIA TYTUàU WYKONAWCZEGO

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

Urząd Gminy Szemud
84-217 Szemud, ul. Kartuska 13, woj. pomorskie
B. DANE SKàADAJĄCEGO DEKLARACJĉ (niepotrzebne skreĞliü)

* - dotyczy skáadającego deklaracjĊ niebĊdącego osobą fizyczną

** - dotyczy skáadającego deklaracjĊ bĊdącego osobą fizyczną

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

 a) osoba fizyczna
 c) jednostka organizacyjna

 b) osoba prawna
 d) spóáka nie mająca osobowoĞci prawnej

5. Rodzaj wáasnoĞci, posiadania (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)

 a) wáaĞciciel

 b) wspóáwáaĞciciel

*

6. Nazwa peána / Nazwisko, pierwsze imiĊ, data urodzenia

*

7. Nazwa skrócona / imiĊ ojca, imiĊ matki

*

8. Identyfikator REGON / Numer PESEL

 c) inna

**

**

**

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

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Numer domu / numer lokalu

15. MiejscowoĞü

16. Kod pocztowy

17. Poczta

C. OKOLICZNOĝCI POWODUJĄCE KONIECZNOĝû ZàOĩENIA DEKLARACJI
18. OkolicznoĞci (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)

 a) deklaracja roczna

 b) korekta deklaracji rocznej (dzieĔ – miesiąc – rok)

-

-
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (wáącznie ze zwolnionymi)
Miejsce poáoĪenia nieruchomoĞci

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
Klasy uĪytków wynikające
z ewidencji gruntów i budynków

1

Grunty orne
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
UĪytki zielone
I
II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne zabudowane
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz

Ogóáem

Nie podlegające
przeliczeniu na
hektary
przeliczeniowe

Podlegające
przeliczeniu na
hektary
przeliczeniowe

Liczba hektarów
przeliczeniowych

Stawka z
1 ha
(przeliczeniowego lub
fizycznego)
w zá, gr

2

3

4

5

6

Wymiar
podatku
rolnego
w zá, gr
7
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2

3

4

5

6

7

Grunty pod stawami
a) zarybione, áososiem,
trocią, gáowacicą, palią i
pstrągiem
b) zarybione innymi
gatunkami ryb niĪ w poz.a
c) grunty pod stawami
niezarybionymi
Rowy
Grunty zadrzewione i
zakrzaczone poáoĪone na UR
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI

RAZEM

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podaü rodzaj, klasĊ i powierzchniĊ gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytuáu wystĊpuje zwolnienie)

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
a) z tytuáu nabycia lub objĊcia w zagospodarowanie gruntów
b) inwestycje
c) górskie
d) inne
RAZEM

G. àĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (zaokrągliü do peánych záotych)
RóĪnica kwot „RAZEM” punktu D i F (D – F).

19.

H. OĝWIADCZENIE I PODPIS SKàADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKàADAJĄCEGO
Jest mi znana odpowiedzialnoĞü karno-skarbowa za zatajenie danych mających wpáyw na ustalenie zobowiązania podatkowego oraz
za podanie danych niezgodnych z prawdą.
Niniejsze dane potwierdzam wáasnorĊcznym podpisem, uprzedzony o odpowiedzialnoĞci karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.
20. ImiĊ

21. Nazwisko

22. Data wypeánienia (dzieĔ – miesiąc – rok)

23. Podpis (pieczĊü) skáadającego/osoby reprezentującej skáadającego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26. Data i popis przyjmującego formularz

Uwaga! Numer konta UrzĊdu Gminy Szemud – Bank Rumia Spóádzielczy 70 8351 0003 0000 0228 2000 0010
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Zaáącznik nr 3
do Uchwaáy Nr XLI/385/2009
Rady Gminy Szemud z dnia 10.11.2009 r.

DEKLARACJA NA PODATEK LEĝNY

2. Rok

Podstawa prawna:
Skáadający:

Termin skáadania:
Miejsce skáadania:

Ustawa z dnia 30 paĨdziernika 2002 r. o podatku leĞnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z póĨn. zm. )
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spóáek nie mających osobowoĞci prawnej
bĊdących wáaĞcicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, uĪytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów
stanowiących wáasnoĞü Skarbu PaĔstwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bĊdących
wspóáwáaĞcicielami lub wspóáposiadaczami z osobami prawnymi, bądĨ z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowoĞci prawnej lub ze spóákami nieposiadającymi osobowoĞci prawnej.
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.
Urząd Gminy wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce poáoĪenia przedmiotów opodatkowania.
DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĉ DO WYSTAWIENIA TYTUàU WYKONAWCZEGO

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

Urząd Gminy Szemud
84-217 Szemud, ul. Kartuska 13, woj. pomorskie
B. DANE SKàADAJĄCEGO DEKLARACJĉ (niepotrzebne skreĞliü)

* - dotyczy skáadającego deklaracjĊ niebĊdącego osobą fizyczną

** - dotyczy skáadającego deklaracjĊ bĊdącego osobą fizyczną

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

 a) osoba fizyczna
 c) jednostka organizacyjna

 b) osoba prawna
 d) spóáka nie mająca osobowoĞci prawnej

5. Rodzaj wáasnoĞci, posiadania (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)

 a) wáaĞciciel

 b) wspóáwáaĞciciel

*

6. Nazwa peána / Nazwisko, pierwsze imiĊ, data urodzenia

*

7. Nazwa skrócona / imiĊ ojca, imiĊ matki

*

8. Identyfikator REGON / Numer PESEL

 c) inna

**

**

**

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

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Numer domu / numer lokalu

15. MiejscowoĞü

16. Kod pocztowy

17. Poczta

C. OKOLICZNOĝCI POWODUJĄCE KONIECZNOĝû ZàOĩENIA DEKLARACJI
18. OkolicznoĞci (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)

 a) deklaracja roczna

 b) korekta deklaracji rocznej (dzieĔ – miesiąc – rok)

-

Uwaga! Numer konta UrzĊdu Gminy Szemud – Bank Rumia Spóádzielczy 70 8351 0003 0000 0228 2000 0010
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D. DANE DOTYCZĄCE LASÓW PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU (z wyjątkiem zwolnionych)
Miejsce poáoĪenia nieruchomoĞci
Podatek w zá, gr
Wyszczególnienie

Powierzchnia w
hektarach
fizycznych

Stawka podatku

2

3

w zá, gr

naleĪy zaokrągliü
do peánych
dziesiątek groszy
(rubr. 2 x rubr. 3)

1

4

D.1. LASY Z DRZEWOSTANEM W WIEKU POWYĩEJ 40 LAT
a) lasy ochronne
b) lasy wchodzące w skáad rezerwatów przyrody i parków narodowych
c) lasy pozostaáe (nie wymienione w wierszach a i b)

RAZEM (zaokrągliü do peánych záotych)

D.2. RATY DEKLAROWANEGO PODATKU LEĝNEGO
LP. Miesiąc
1.

StyczeĔ

2.

Luty

3.

Marzec

4.

KwiecieĔ

5.

Maj

6.

Czerwiec

7.

Lipiec

8.

SierpieĔ

9.

WrzesieĔ

Termin páatnoĞci

Kwota raty podatku leĞnego

10. PaĨdziernik
11. Listopad
12. GrudzieĔ
RAZEM (zaokrągliü do peánych záotych)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podaü powierzchniĊ zwolnionego lasu oraz przepis prawa – z jakiego wystĊpuje zwolnienie)

E.1 .ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE Z PODATKU LEĝNEGO, W TYM:
Rodzaj lasu zwolnionego od podatku leĞnego:
a) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

Powierzchnia w hektarach fizycznych

b) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
c) lasy – uĪytki ekologiczne

F. OĝWIADCZENIE I PODPIS SKàADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKàADAJĄCEGO
Jest mi znana odpowiedzialnoĞü karno-skarbowa za zatajenie danych mających wpáyw na ustalenie zobowiązania podatkowego oraz za podanie
danych niezgodnych z prawdą. Niniejsze dane potwierdzam wáasnorĊcznym podpisem, uprzedzony o odpowiedzialnoĞci karnej z art. 233 § 1 Kodeksu
Karnego.
19. ImiĊ

20. Nazwisko

21. Data wypeánienia (dzieĔ – miesiąc – rok)

22. Podpis (pieczĊü) skáadającego/osoby reprezentującej skáadającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
23. Uwagi organu podatkowego
24. Identyfikator przyjmującego formularz

25. Data i popis przyjmującego formularz
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Zaáącznik nr 4
do Uchwaáy Nr XLI/385/2009.
Rady Gminy Szemud z dnia 10.11.2009 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOĝCI
2. Rok

Podstawa prawna:
Skáadający:

Termin skáadania:
Miejsce skáadania:

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

A. MIEJSCE SKàADANIA INFORMACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego.

Urząd Gminy Szemud
84-217 Szemud, ul. Kartuska 13, woj. pomorskie
B. DANE SKàADAJĄCEGO INFORMACJĉ
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj wáasnoĞci, posiadania (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)

 a) wáaĞciciel

 b) wspóáwáaĞciciel

 c)

inna

5. Nazwisko, pierwsze imiĊ, data urodzenia

6. ImiĊ ojca, imiĊ matki

7. Numer PESEL

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Numer domu / numer lokalu

14. MiejscowoĞü

15. Kod pocztowy

16. Poczta

C. OKOLICZNOĝCI POWODUJĄCE KONIECZNOĝû ZàOĩENIA INFORMACJI
17. OkolicznoĞci (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)
-

 a) informacja skáadana po raz pierwszy na dany rok  b) korekta uprzednio záoĪonej informacji*

-

*podaü datĊ okolicznoĞci, od której uzaleĪnione jest powstanie lub wygaĞniĊcie obowiązku podatkowego (np. data zakupu nieruchomoĞci, data rozpoczĊcia
uĪytkowania budynku lub budowli lub ich czĊĞci przed ich ostatecznym wykoĔczeniem, zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego
czĊĞci) lub datĊ zaistnienia zdarzenia mającego wpáyw na wysokoĞü podatku

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
18.
Miejsce poáoĪenia nieruchomoĞci

D.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
a) grunty związane z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej, bez wzglĊdu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
b) grunty związane z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie udzielania
ĞwiadczeĔ zdrowotnych
c) grunty pozostaáe
(w tym zajĊte na prowadzenie odpáatnej statutowej dziaáalnoĞci poĪytku publicznego przez
organizacje poĪytku publicznego)
d) grunty letniskowe

19.
2

…..................................................... m
20.

2

…..................................................... m
21.

2

…..................................................... m
22.

2

e) grunty pod jeziorami, zajĊtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub
elektrowni wodnych

…..................................................... m
23.

......................................................... ha

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 169

Poz. 3278

— 12908 —

D.2. POWIERZCHNIA UĩYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĉĝCI *
24.

a) budynki mieszkalne lub ich czĊĞci – ogóáem

2

…..................................................... m
25.
w tym
kondygnacji o
wysokoĞci:

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

2

…..................................................... m
26.
powyĪej 2,20 m

2

b) budynki lub ich czĊĞci związane z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej oraz

budynki mieszkalne lub ich czĊĞci zajĊte na prowadzenie dziaáalnoĞci
gospodarczej – ogóáem

…..................................................... m
27.

2

…..................................................... m
28.

w tym
kondygnacji o
wysokoĞci:

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

2

…..................................................... m
29.
powyĪej 2,20 m

2

c) budynki lub ich czĊĞci zajĊte na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiaáem siewnym – ogóáem
w tym
kondygnacji o
wysokoĞci:

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

d) budynki zajĊte na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie Ğwiadczenia
usáug zdrowotnych – ogóáem
w tym
kondygnacji o
wysokoĞci:

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

e) budynki letniskowe – ogóáem
w tym
kondygnacji o
wysokoĞci:

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

f) budynki pozostaáe (gospodarcze i inne), w tym zajĊte na prowadzenie odpáatnej statutowej
dziaáalnoĞci poĪytku publicznego przez organizacje poĪytku publicznego – ogóáem
w tym
kondygnacji o
wysokoĞci:

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

…..................................................... m
30.
2
…..................................................... m
31.
2
…..................................................... m
32.
2
…..................................................... m
33.
2
…..................................................... m
34.
2
…..................................................... m
35.
2
…..................................................... m
36.
2
…..................................................... m
37.
2
…..................................................... m
38.
2
…..................................................... m
39.
2

…..................................................... m

40.
2
…..................................................... m
41.
2
…..................................................... m

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

D.3. BUDOWLE
Budowle

42.

(wartoĞü budowli lub ich czĊĞci związanych z prowadzeniem dziaáalnoĞci, o której mowa w przepisach
o podatkach dochodowych)

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

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podaü powierzchniĊ, bądĨ wartoĞü budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytuáu wystĊpuje zwolnienie)

F. OĝWIADCZENIE I PODPIS SKàADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKàADAJĄCEGO
Jest mi znana odpowiedzialnoĞü karno-skarbowa za zatajenie danych mających wpáyw na ustalenie zobowiązania podatkowego oraz
za podanie danych niezgodnych z prawdą.
Niniejsze dane potwierdzam wáasnorĊcznym podpisem, uprzedzony o odpowiedzialnoĞci karnej z art.233 § 1 Kodeksu Karnego.

43.ImiĊ

44. Nazwisko

45. Data wypeánienia (dzieĔ – miesiąc – rok)

46. Podpis (pieczĊü) skáadającego/osoby reprezentującej skáadającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
47. Uwagi organu podatkowego

48. Identyfikator przyjmującego formularz

49. Data i popis przyjmującego formularz
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Zaáącznik nr 5
do Uchwaáy Nr XLI/385/2009
Rady Gminy Szemud z dnia 10.11.2009 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
2. Rok

Podstawa prawna:
Skáadający:

Termin skáadania:
Miejsce skáadania:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami)
Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych bĊdących wáaĞcicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów,
uĪytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o
ubezpieczeniu spoáecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących wáasnoĞü Skarbu PaĔstwa lub jednostki
samorządu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoĞci mających wpáyw na powstanie, bądĨ wygaĞniĊcie obowiązku podatkowego lub
zaistnienia zdarzeĔ mających wpáyw na wysokoĞü podatku.
Urząd Gminy wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce poáoĪenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKàADANIA INFORMACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego.

Urząd Gminy Szemud
84-217 Szemud, ul. Kartuska 13, woj. pomorskie
B. DANE SKàADAJĄCEGO INFORMACJĉ
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj wáasnoĞci, posiadania (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)

 a) wáaĞciciel

 b) wspóáwáaĞciciel

 c) inna

5. Nazwisko, pierwsze imiĊ, data urodzenia

6. ImiĊ ojca, imiĊ matki

7. Numer PESEL

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Numer domu / numer lokalu

14. MiejscowoĞü

15. Kod pocztowy

16. Poczta

C. OKOLICZNOĝCI POWODUJĄCE KONIECZNOĝû ZàOĩENIA INFORMACJI
17. OkolicznoĞci (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)

 a) informacja skáadana po raz pierwszy na dany rok  b) korekta uprzednio záoĪonej informacji *

*

-

-

podaü datĊ okolicznoĞci, od której uzaleĪnione jest powstanie lub wygaĞniĊcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub datĊ zaistnienia
zdarzenia mającego wpáyw na wysokoĞü podatku

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 169

Poz. 3278
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (wáącznie ze zwolnionymi)
Miejsce poáoĪenia nieruchomoĞci
Klasy uĪytków wynikające
z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

1

2

Grunty orne
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz

Sady
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz

UĪytki zielone
I
II
III
IV
V
VI
VIz

Grunty rolne zabudowane
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz

Grunty pod stawami
a) zarybione, áososiem, trocią, gáowacicą, palią i pstrągiem
b) zarybione innymi gatunkami ryb niĪ w poz. a)
c) grunty pod stawami niezarybionymi

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 169

Poz. 3278

— 12911 —

1

2

Rowy
Grunty zadrzewione i zakrzaczone poáoĪone na UR
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI

RAZEM
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podaü rodzaj, klasĊ i powierzchniĊ gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytuáu wystĊpuje zwolnienie )

F. OĝWIADCZENIE I PODPIS SKàADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKàADAJĄCEGO
Jest mi znana odpowiedzialnoĞü karno-skarbowa za zatajenie danych mających wpáyw na ustalenie zobowiązania podatkowego oraz
za podanie danych niezgodnych z prawdą.
Niniejsze dane potwierdzam wáasnorĊcznym podpisem, uprzedzony o odpowiedzialnoĞci karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.

18. ImiĊ

19. Nazwisko

20. Data wypeánienia (dzieĔ – miesiąc – rok)

21. Podpis (pieczĊü) skáadającego/osoby reprezentującej skáadającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
22. Uwagi organu podatkowego

23. Identyfikator przyjmującego formularz

24. Data i popis przyjmującego formularz

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 169
1. Numer Identyfikacji Podatkowej skáadającego informacjĊ

IL – 1
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Zaáącznik nr 6
do Uchwaáy Nr XLI/385/2009
Rady Gminy Szemud z dnia 10.11.2009 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEĝNEGO
2. Rok

Podstawa prawna:
Skáadający:

Termin skáadania:
Miejsce skáadania:

Ustawa z dnia 30 paĨdziernika 2002 r. o podatku leĞnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z póĨn. zm.)
Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych bĊdących wáaĞcicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,
uĪytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących wáasnoĞü Skarbu PaĔstwa lub jednostki samorządu
terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoĞci mających wpáyw na powstanie, bądĨ wygaĞniĊcie obowiązku podatkowego lub
zaistnienia zdarzeĔ mających wpáyw na wysokoĞü podatku.
Urząd Gminy wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce poáoĪenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKàADANIA INFORMACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego.

Urząd Gminy Szemud
84-217 Szemud, ul. Kartuska 13, woj. pomorskie
B. DANE SKàADAJĄCEGO INFORMACJĉ
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj wáasnoĞci, posiadania (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)

 a) wáaĞciciel

 b) wspóáwáaĞciciel

 c) inna

5. Nazwisko, pierwsze imiĊ, data urodzenia

6. ImiĊ ojca, imiĊ matki

7. Numer PESEL

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Numer domu / numer lokalu

14. MiejscowoĞü

15. Kod pocztowy

16. Poczta

C. OKOLICZNOĝCI POWODUJĄCE KONIECZNOĝû ZàOĩENIA INFORMACJI
17. OkolicznoĞci (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)

 a) informacja skáadana po raz pierwszy na dany rok  b) korekta uprzednio záoĪonej informacji *

-

-

*podaü datĊ okolicznoĞci, od której uzaleĪnione jest powstanie lub wygaĞniĊcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku lub datĊ zaistnienia zdarzenia
mającego wpáyw na wysokoĞü podatku

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
18.

D.1. Miejsce poáoĪenia nieruchomoĞci
D.2. DANE DOTYCZĄCE LASÓW PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU (z wyjątkiem zwolnionych)
Wyszczególnienie
a) lasy ochronne

b) lasy wchodzące w skáad rezerwatów przyrody i parków narodowych

c) lasy pozostaáe (nie wymienione w wierszach a i b)

Powierzchnia w hektarach fizycznych

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 169
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E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podaü powierzchniĊ lasu zwolnionego oraz przepis prawa – z jakiego tytuáu wystĊpuje zwolnienie )

E.1 .ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE Z PODATKU LEĝNEGO, W TYM:

Rodzaj lasu zwolnionego od podatku leĞnego:

Powierzchnia w hektarach fizycznych

a) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

b) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków

c) lasy – uĪytki ekologiczne

F. OĝWIADCZENIE I PODPIS SKàADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKàADAJĄCEGO
Jest mi znana odpowiedzialnoĞü karno-skarbowa za zatajenie danych mających wpáyw na ustalenie zobowiązania podatkowego oraz
za podanie danych niezgodnych z prawdą.
Niniejsze dane potwierdzam wáasnorĊcznym podpisem, uprzedzony o odpowiedzialnoĞci karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.

19. ImiĊ

20. Nazwisko

21. Data wypeánienia (dzieĔ – miesiąc – rok)

22. Podpis (pieczĊü) skáadającego/osoby reprezentującej skáadającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
23. Uwagi organu podatkowego

24. Identyfikator przyjmującego formularz

25. Data i popis przyjmującego formularz

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 169

Zaáącznik nr 7
do Uchwaáy Nr 385/II/2009
Rady Gminy Szemud z dnia 10.11.2009 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

PO-1

Poz. 3278

— 12914 —

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE OPODATKOWANIA
2. Zaáącznik do deklaracji lub informacji
(rodzaj deklaracji lub informacji)
3. Liczba skáadanych zaáączników PO-1

A. DANE IDENTYFIKACYJNE

* - dotyczy skáadającego deklaracjĊ niebĊdącego osobą fizyczną ** - dotyczy skáadającego deklaracjĊ bĊdącego osobą fizyczną
4. Nazwa peána i adres siedziby*/ Nazwisko i imiĊ i adres zamieszkania**

*

**

5. REGON / PESEL

6. Data urodzenia (dzieĔ – miesiąc – rok)

**

B. WYKAZ GRUNTÓW
W przypadku braku numeru obrĊbu, w rubrykĊ „ObrĊb” wpisaü nazwĊ wsi. Nr dziaáki podaü zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów i
budynków. Jako formĊ wáadania wpisaü: wáasnoĞü, uĪytkowanie wieczyste, posiadanie bez tytuáu prawnego, itp. Udziaá w prawie wáasnoĞci
lub w innym prawie rzeczowym okreĞlającym formĊ wáadania dziaáką podaü w postaci uáamka (np. 1/5). Numer ksiĊgi wieczystej jest
nieobowiązkowy. Podaü liczbĊ budynków na dziaáce. W przypadku, gdy jeden budynek poáoĪony jest na kilku dziaákach, naleĪy go zaliczyü
tylko do jednej z dziaáek, pomijając przy pozostaáych. W przypadku, gdy wykaz gruntów nie mieĞci siĊ na jednym arkuszu, doáączyü drugi
arkusz, kontynuując numeracjĊ kolejną.
Lp.

ObrĊb

Nr dziaáki

Adres

Lp.

ObrĊb

Kw

Nr dziaáki

Adres

Lp.

ObrĊb

ObrĊb

Nr dziaáki

ObrĊb
Adres

Forma wáadania
Kw

Nr dziaáki

Adres

Lp.

Forma wáadania
Kw

Adres

Lp.

Forma wáadania

Forma wáadania
Kw

Nr dziaáki

Forma wáadania
Kw

Udziaá
Liczba budynków

Udziaá
Liczba budynków

Udziaá
Liczba budynków

Udziaá
Liczba budynków

Udziaá
Liczba budynków

PO-1

1/1
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UCHWAŁA Nr XXIX/455/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) oraz art. 6 ust.
3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.
U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r.
Nr 91 poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz. 272 i Nr 137 poz. 926,
z 1998 r. Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875 zm. Dz.
U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1680 oraz Komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. Nr 68 poz. 886)

trzech kwartałów 2009 r. dla celów podatku rolnego na
rok 2010 r. z kwoty 34,10 zł do kwoty 30,00 zł za 1q.

Tytuł I
Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Stelmaszyk

§1
Obniżyć średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych

§2
Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwała Nr X IX/302/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
§4

3280
UCHWAŁA Nr XXVII/235/09
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 5 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek i poboru opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
nr 142 poz. 1591, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz.
220; nr 62 poz. 558; nr 113 poz. 984; nr 214 poz. 1806; nr
153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717; nr 162 poz.
1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102 poz. 1055; nr 116 poz. 1203,
Dz. U. z 2005 r. nr 172 poz. 1441; nr 175 poz. 1457, Dz. U.
z 2006 r. nr 17 poz. 128; nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r.
nr 48 poz. 327; nr 138 poz. 974; nr 173 poz. 1218, Dz. U, z
2008 r. nr 180 poz. 1111; nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r.
nr 52 poz. 420), oraz art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 121 poz. 844, zmieniony: Dz. U.
z 2006 r. nr 220, poz. 1601; nr 225 poz. 1635; nr 245 poz.
1775; nr 249 poz. 1828; nr 251 poz. 1847, Dz. U. z 2008 r.
nr 93 poz. 585; nr 116 poz. 730; nr 223 poz. 1463, Dz. U.
z 2009 r. nr 56, poz. 458), Dyrektywy 92/106/EWG z dnia
7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych
zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L
368 z 17.12.1992), Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca
1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.
Urz. WE L 187 z 20.07.1999), oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 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 Miejska
uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości

1,47 zł za każdy 1m2 zajmowanej powierzchni.
2. Przy sprzedaży owoców, warzyw, kwiatów i pozostałych produktów rolnych stawkę wymienioną w ustępie
1 obniża się o 50%.
3. Stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć
kwoty 681,54 zł.
§2
Na terenie miasta Brusy inkasentami będą pracownicy
Urzędu pan Piotr Słomiński, pani Mirosława Lubinska, a
w sołectwach inkasentami będą sołtysi. Inkasenci opłaty
targowej otrzymywać będą prowizję w wysokości 10%
zainkasowanej kwoty.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.
§5
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr XVII/172/08 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek
i poboru opłaty targowej.
Przewodniczący Rady
Robert Skórczewski
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UCHWAŁA Nr XXVII/236/09
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 5 listopada 2009 r.
w sprawie podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
nr 142 poz. 1591, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz.
220; nr 62 poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153 poz. 1271; nr
214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717; nr 162 poz.
1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102 poz. 1055; nr 116 poz. 1203,
Dz. U. z 2005 r. nr 172 poz. 1441; 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), oraz art. 5, art. 7 ust 3 i art. 20c ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2006 r. nr 121 poz. 844, zmieniony: Dz. U. z 2006 r. nr 220,
poz. 1601; nr 225 poz. 1635; nr 245 poz. 1775; nr 249 poz.
1828; nr 251 poz. 1847, Dz. U. z 2008 r. nr 93 poz. 585; nr 116
poz. 730; nr 223 poz. 1463, Dz. U. z 2009 r. nr 56, poz. 458),
Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), Dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłatach lokalnych w 2010 r. (M.P. z 2009 r. nr
52, poz. 742) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,42 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej
2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 12,57 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej
3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,17 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej
4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 4,03 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej
5. od pozostałych budynków lub ich części:
a) przeznaczonych na cele rekreacyjne – 6,68 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej
b) pozostałych –3,22 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
6. od budowli – 2% ich wartości
7. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,56 zł od 1 m2
powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 3,92 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych – 0,11 zł od 1 m2 powierzchni
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub
ich części, budowle oraz grunty zajęte wyłącznie na potrzeby statutowej działalności w zakresie kultury, ochrony
przeciwpożarowej, gospodarki wodno-ściekowej oraz
gospodarki odpadami.
§3
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i
budynki lub ich części dzierżawione od gminy Brusy o
powierzchni powyżej 800 m².
§4
1. Zwolnienia określone § 2 i § 3 w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez
względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób
finansowania stanowią pomoc de minimis i będą
udzielane na zasadach określonych w rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).
2. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1, może być
udzielona, jeżeli wartość pomocy brutto uzyskanej przez
przedsiębiorcę na mocy przepisów niniejszej uchwały
łącznie z wartością brutto innej pomocy de minimis,
otrzymanej przez przedsiębiorcę w ciągu bieżącego
roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go
lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty 200 tys. euro
brutto, a dla podmiotów gospodarczych działających w
sektorze transportu drogowego nie przekracza 100 tys.
euro brutto.
3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może
uzyskać pomocy de minimis, jeżeli otrzymał pomoc inną
niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikowanych, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności
pomocy.
4. Podatnik (ubiegający się o pomoc, jak i korzystający z
pomocy) zobowiązany jest do przedłożenia w terminie
do dnia 15 stycznia każdego roku kalendarzowego:
— zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis oraz
informacji o każdej innej pomocy publicznej, jaką
otrzymał (nie tylko w okresie trzyletnim) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z
którymi związana jest pomoc de minimis udzielana
na podstawie przedmiotowej uchwały.
— oświadczenia, iż podmiot nie znajduje się w trudnej
sytuacji ekonomicznej tj. nie spełnia kryteriów określonych w pkt 9-11 Wytycznych Wspólnotowych
dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i
restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.
Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.). Na wezwanie organu
podatkowego również informacji lub dokumentów
pozwalających na ocenę tego, czy znajduje się w
trudnej sytuacji ekonomicznej, przykładowo: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów
pieniężnych za ostatni rok obrotowy, informacji o
posiadaniu zaległości w zakresie zobowiązań publiczno-prawnych.
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5. Podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o przekroczeniu pułapu określonego
w ust. 3 w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do stosowania
zwolnienia stanowiącego pomoc de minimis.
6. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w
ust. 5 traci prawo do zwolnienia w ramach pomocy de
minimis od początku roku kalendarzowego, w którym
wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
7. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy co
do spełnienia warunków uprawniających do stosowania
zwolnienia w ramach pomocy de minimis, traci prawo
do pomocy za cały okres z którego korzystał.
8. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach
niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w
żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego
pomocy – dodatkowych informacji niezbędnych dla jej
oceny oraz prawidłowego udzielenia.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.
§7
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr XVII/173/08 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
25 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady
Robert Skórczewski

3282
UCHWAŁA Nr XXVII/237/09
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 5 listopada 2009 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1591, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz.
220; nr 62 poz. 558; nr 113 poz. 984; nr 153 poz. 1271; nr
214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717; nr 162 poz.
1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102 poz. 1055; nr 116 poz. 1203,
Dz. U. z 2005 r. nr 172 poz. 1441; nr 175 poz. 1457, Dz. U.
z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r.
nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974; nr 173 poz. 1218, Dz. U.
z 2008 r. nr 180 poz. 1111; nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r.
nr 52 poz. 420), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 136 poz.
969, zmieniony: Dz. U. z 2006 r. nr 191 poz. 1412; nr 245
poz. 1775; nr 249 poz. 1825, Dz. U. z 2007 r. nr 109 poz.
747, Dz. U. z 2008 r. nr 116 poz. 730; nr 237 poz. 1655, Dz.
U z 2009 r. nr 56 poz. 458) oraz Komunikatu Prezesa GUS
z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.
(M.P. z 2009 r. nr 68 poz. 886) Rada Miejska uchwala, co
następuje:

§1
Obniża się cenę skupu żyta z kwoty 34,10 zł do 29,00
zł za 1 kwintal, przyjętą za podstawę obliczania podatku
rolnego na terenie gminy Brusy.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.
§4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
Uchwała nr XVII/171/08 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
dla celów wymiaru podatku rolnego.
Przewodniczący Rady
Robert Skórczewski

3283
UCHWAŁA Nr L/363/09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/350/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. – z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.), w związku z art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. – z 2006 r. Dz.
U. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Mini-

stra 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 Miasta
Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co
następuje:
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§2

W załączniku nr 2 do ww. uchwały zmienia się stawkę podatku dla ciągników siodłowych lub balastowych
wyposażonych w inny system zawieszenia osi jezdnych
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 36 ton z kwoty 2.468 zł na kwotę 2.152 zł.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Andrzej Gierszewski

3284
UCHWAŁA Nr XLII/319/09
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. w Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
przy uwzględnieniu górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2010 r. ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2010 r. (M.P. z 2009 r. Nr 52, poz. 742) – Rada
Miejska, uchwala, co następuje:

§3
1. Opłata targowa pobierana będzie w drodze inkasa przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z
o.o. w Sztumie.
2. Z tytułu poboru opłaty targowej inkasent otrzymywać
będzie prowizję w wysokości 12% zainkasowanej kwoty.
3. Zasady wypłaty prowizji zostaną określone w umowie
zawartej z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Sztumie.
§4

§1
Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie
miasta i gminy:
1. Za sprzedaż na targowisku miejskim:
1) za 1 m2 zajętej powierzchni w wysokości 6,20 zł,
2) z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z
przyczepą itp. w wysokości 30,00 zł,
2. Za sprzedaż na pozostałym terenie miasta i gminy:
1) za 1 m2 zajętej powierzchni w wysokości 10,00 zł,
2) z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z
przyczepą itp. w wysokości 60,00 zł,
3. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 681,54 zł
dziennie.

Traci moc uchwała XXIX/207/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia
dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Sztum.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Oleksiak

§2
Zwalnia się z opłaty targowej pawilony w Hali Targowej,
objęte umowami dzierżawy.
3285
UCHWAŁA Nr XXVIII/263/09
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm), art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w
Pelplinie uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b)
c)

d)

e)

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,70 zł
zajętych na składowanie odpadów komunalnych od
1 m2 powierzchni
0,20 zł
związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych
lub ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę od 1 m2
powierzchni
0,10 zł
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,90 zł
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
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nej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
0,17 zł
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,60 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej
16,00 zł
c) związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych
lub zbiorowym zaopatrzeniem w wodę od 1 m2 powierzchni użytkowej
2,00 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
8,00 zł
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od
1 m2 powierzchni użytkowej
3,60 zł

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni użytkowej
3,00 zł
3. od wartości budowli:
a) związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę
0,02%
b) związanych ze zbiorowym odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków
0,02%
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż wymieniona w lit. a i b
2,00%
§2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie wciągu
14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Adam Kaszowicz
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