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UCHWAŁA Nr XXVI/218/2009
Rady Gminy Chmielno
z dnia 5 listopada 2009 r.
w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Chmielno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr

172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 5 ust.
1, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3, art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1
lit. a, b, f oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
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o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r.
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, 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. (MP Nr 52, poz. 742) Rada Gminy Chmielno
uchwala, co następuje:
Podatek od nieruchomości
§1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości
w następującej wysokości:
1. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- 18,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
4) wybudowanych na działkach przeznaczonych na
cele rekreacyjne – 6,88 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
5) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
– 4,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,90
zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
2. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza
lub leśna – 2% ich wartości,
3. Podatek od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,72 zł za 1m2
powierzchni,
2) pod budownictwo rekreacyjne – 0,39 zł za 1m 2
powierzchni,
3) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1ha
powierzchni,
4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30
zł za 1m2 powierzchni.
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki
lub ich części, budowle oraz grunty związane z prowadzeniem działalności w zakresie kultury, ochrony
przeciwpożarowej, pomocy społecznej oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.
§3
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki
lub ich części, budowle oraz grunty służące prowadzeniu działalności związanej z ochroną mienia i porządku
publicznego.
§4
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki

i budowle lub ich części wraz z gruntami związanymi z
prowadzeniem działalności w zakresie:
1) kowalstwa,
2) rymarstwa,
3) szewstwa.
§5
1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od
osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Na inkasentów podatku, o którym mowa w ust. 1,
wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw gminy
Chmielno z wyjątkiem sołectwa Zawory, w którym
wyznacza się na inkasenta Pana Łukasza Dejk.
3. Ustala się wysokość wynagrodzenia inkasentów na
8% od zainkasowanych kwot podatku.

Opłata targowa
§6
Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy od
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży w miejscach do tego wyznaczonych lub
w każdym miejscu publicznym gdzie prowadzony jest
handel z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep,
pojazdów samochodowych, przenośnych kiosków itp.
§7
1. Stawki dzienne opłaty targowej wynoszą:
a) przy sprzedaży z ręki lub kosza
- 27,00 zł,
b) przy sprzedaży ze stoiska
- 43,00 zł,
c) przy sprzedaży z wozu konnego
– 27,00 zł,
d) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy ciągnikowej lub samochodowej, z przenośnych kiosków lub
wolnostojących przyczep
- 43,00 zł.
2. Stawka opłaty targowej za sprzedaż do 4 godzin
wynosi 50% opłaty dziennej.
§8
1. Opłata targowa pobierana jest w drodze inkasa.
2. Inkasentem ustala się Urząd Gminy, którego
Kierownik w drodze czynności cywilno-prawnej
ustali osobę dokonującą poboru i określi wysokość
jej wynagrodzenia za te czynności.
Opłata miejscowa
§9
1. Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej w
wysokości 1,30 zł.
2. Opłatę miejscową pobiera się w sołectwach:
Borzestowska Huta, Chmielno, Przewóz, Zawory.
3. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych
przebywających dłużej niż dobę na terenie sołectw
określonych w ust. 2, w celach wypoczynkowych,
szkoleniowych lub turystycznych.
§ 10
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze
inkasa i na inkasentów wyznacza się kierowników
ośrodków wypoczynkowych, właścicieli lub zarządców
nieruchomości oraz osoby prowadzące działalność
w zakresie świadczenia usług hotelarskich, wynajmu
lokali lub gruntów na cele określone w § 9 ust. 3.
2. Inkasenci winni dokonywać rozliczenia pobranych
opłat z budżetem gminy w terminie 30 dni od daty
inkasa, odprowadzając je na konto Gminy.
3. Za pobór opłaty inkasent otrzymuje wynagrodzenie
w wysokości 8% zainkasowanych kwot.
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§ 11

§ 12

Traci moc Uchwała Nr XVI/149/2008 Rady Gminy
Chmielno z dnia 31 października 2008 r. w sprawie
określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych
świadczeń w Gminie Chmielno.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Kwidziński

3287
UCHWAŁA Nr XXVI/222/2009
Rady Gminy Chmielno
z dnia 5 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Chmielno dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 08 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, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 90
ust. 2b i 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.
2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz.
273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz.
416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, oraz z 2009 r. Nr
6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458) Rada Gminy
Chmielno uchwala, co następuje:

niów),
5) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na
który ma być przekazywana dotacja.
3. Organ dotujący przekazuje dotację w 12 częściach
w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca
na rachunek wskazany przez osobę prowadzącą
przedszkole niepubliczne po uprzednim złożeniu
informacji o faktycznej liczbie uczniów.
4. Podstawą ustalenia wysokości dotacji będzie aktualna
liczba dzieci (uczniów) uczęszczającychdo przedszkola
według stanu na 1 dzień miesiąca, za który jest
przekazywana dotacja, dostarczona organowi
dotującemu przez osobę prowadzącą przedszkole
niepubliczne do dnia 10 każdego miesiąca.
5. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy
wskazany przez organ prowadzący placówkę we
wniosku o udzielenie dotacji, o której mowa w § 1 ust.
2 pkt 5 uchwały, lub w przypadku zmiany rachunku,
stosownym piśmie podmiotu prowadzącego,
informującego o zmianie nazwy Banku i numeru
bankowego.

§1

§2

1. Przedszkola niepubliczne prowadzone na terenie
Gminy Chmielno otrzymują dotacjęz budżetu gminy
na każde dziecko (ucznia) w wysokości 75% wydatków
bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym
w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kartuzy - pod
warunkiem, że osoba prowadząca (lub zamierzająca
prowadzić) niepubliczne przedszkole poda organowi
dotującemu planowaną liczbę uczniów nie później
niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji.
2. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej
lub fizycznej będącej podmiotem prowadzącym
przedszkole, który powinien zawierać:
1) Nazwę i adres prowadzącego placówkę,
2) datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji
prowadzonej przez Gminę Chmielno zgodnie z art.
82 ustawy o systemie oświaty,
3) informację o planowanej liczbie uczniów uczęszczających do placówki,
4) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach zachodzących w liczbie dzieci (ucz-

Do czasu uchwalenia budżetu gminy podstawą do
przekazywania dotacji jest kwota przyjęta w projekcie
budżetu gminy.
§3
Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Gminą Chmielno, a
podmiotem prowadzącym przedszkole.
§4
1. Podmiot prowadzący placówkę oświatową sporządza
półroczne rozliczenie wykorzystanej dotacji, ujęte w
zbiorczym zestawieniu obejmującym informację o
kwocie otrzymanej dotacji.
2. Rozliczenie wykorzystanej w danym roku dotacji
podlega przekazaniu do Urzędu Gminy Chmielno do
dnia 20 lipca za I półrocze/do dnia 20 stycznia za II
półrocze.
3. W przypadku nadpłacenia dotacji, dotacja w
wysokości nadpłaconej podlega zwrotowi na konto
Gminy Chmielno w terminie 15 dni roboczych od
poinformowania organu dotującego o wysokości
nadpłaconej dotacji.
4. Organ dotujący może kontrolować prawidłowość
wykorzystania dotacji przyznanej placówkom.
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5. Zakres kontroli przeprowadzanej przez osoby
upoważnione przez Wójta Gminy Chmielno może
dotyczyć prowadzonej przez placówkę dotowaną
dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, a w szczególności zgodności
ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w
informacjach, o których mowa w § 1 ust. 4.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi przez
placówkę informacji, o której mowa w § 1 ust. 4, a
stanem faktycznym liczby uczniów, organ dotujący
odpowiednio zmniejsza wysokość dotacji.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Chmielno.

§6
Traci moc uchwała Nr XI/126/2004 Rady Gminy w
Chmielnie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie ustalenia
dotacji dla niepublicznych przedszkoli i ich rozliczania.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia
01.01.2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Kwidziński

3288
UCHWAŁA Nr XXVI/300/2009
Rady Gminy Choczewo
z dnia 5 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Choczewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (*1)1) (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) i Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych
granicstawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2010 r. (M.P. Nr 52 poz. 742) uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m 2
powierzchni użytkowej 0,62 zł;
2) o d b u d y n k ó w l u b i c h c z ę ś c i z w i ą z a n y c h z
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1m 2 powierzchni
użytkowej 19,50 zł;
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m 2
powierzchni użytkowej 9,56 zł;
4) o d p o z o s t a ł y c h b u d y n k ó w l u b i c h c z ę ś c i
wykorzystanych na inne cele niż wymienione w pkt
1-3 od 1m2 powierzchni użytkowej 6,83 zł,
w tym: budynki gospodarcze 5,39 zł;
5) od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej 4,15 zł;
6) od budowli od ich wartości ustalonej na podst.art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych 2%;
7) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni
0,77 zł;
8) od gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni
4,01 zł,
b) pozostałych 0,32 zł,

przy czym:
— grunty letniskowe-rekreacyjne 0,37 zł,
— grunty sklasyfikowane jako drogi 0.25 zł,
— grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,37 zł.
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki, budowle i grunty lub ich wydzielone części
zajęte w celu realizacji zadań w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej, pomocy społecznej, prowadzenia
bibliotek, krzewienia kultury fizycznej i sportu, ochrony
p. pożarowej,
2) w części dotyczącej budynków gospodarczych inwentarskich wymienionych w § 1 pkt 4 – budynki
pozostałe po przekazaniu nieodpłatnie gospodarstwa
rolnego na Skarb Państwa w zamian za emeryturę
lub rentę, po trwałym zaprzestaniu działalności
rolniczej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Choczewo.
§4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała Rady Gminy Choczewo Nr XIX/204/2008 z dnia 6
listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Choczewo.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Domaros
(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
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transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2)
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w
sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z
20.07.1999 r.). 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 z póź. zm.).

3289
UCHWAŁA Nr XXVI/301/2009
Rady Gminy Choczewo
z dnia 5 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Choczewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (*1) (t.j. Dz. U z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2010 r. (MP Nr 52, poz. 742), Rada Gminy Choczewo
uchwala, co następuje:
§1
Rada Gminy Choczewo ustala stawki podatku od środków transportowych według załącznika do uchwały.

(*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 z późn. zm.)

§2

Załącznik 1
do uchwały Nr XXVI/301/2009
Rady Gminy Choczewo
z dnia 5 listopada 2009 r.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Choczewo.
§3
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
Uchwała Rady Gminy Choczewo nr X/89/2007 z dnia 30
października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku
od środków transportowych w gminie Choczewo.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Domaros

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż

(w tonach)

Mniej niż

Podatek od jednego środka transportowego wynosi
rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie (art. 8
pkt 1)
600,00 zł
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie (art. 8 pkt 1) 950,00 zł
c) powyżej 9 ton (art. 8 pkt 1)
1150,00 zł
d) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (art.
8pkt2)

Stawka podatku (w złotych)
Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

1

2

3

4

12

13

1400

1500

13

14

1500

1600

Dwie osie
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14

15

15

1600

1700

1700

1800

Trzy osie
12

17

1500

1600

17

19

1600

1700

19

21

1700

1800

21

23

1800

1900

23

25

1900

2000

2000

2100

25
Cztery osie i więcej
12

25

1800

1900

25

27

1900

2000

27

29

2000

2100

29

31

2100

2210

2210

2500

31

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton (art. 8 pkt 3) 1300,00 zł

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

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyżej niż 12 ton:(art. 8 pkt

Stawka podatku w złotych

Mniej niż

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

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

1

2

3

4

12

18

1250

1350

18

25

1600

1700

25

31

1700

1800

1800

2000

1950

1950

2200

2600

Dwie osie

31
Trzy osie i więcej
12
40

40
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4)
3) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
zespołu pojazdów:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton (art. 8 pkt 5) 1050,00 zł

b) 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

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

Mniej niż

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

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

1

2

3

4

12

18

850

950

18

25

900

1000

950

1050

Jedna oś

25
Dwie osie
12

28

850

950

28

33

950

1050

33

38

1160

1500

1530

1900

1160

1530

1530

1900

38
Trzy osie i więcej
12

38

38

przez podatnika podatku rolnego:(art. 8 pkt 6)
4) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:(art. 8pkt7)

a) mniejszej niż 30 miejsc
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1300,00 zł
1650,00 zł.

3290
UCHWAŁA Nr XXXVII/275/09
Rady Gminy Człuchów
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Człuchów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r.
Dz. U.Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. nr 23,poz.
220; Nr 62,poz. 558; Nr 113,poz. 984; Nr 153,poz. 1271;
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.

1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 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 (t.j. Dz. U. z
2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.: Dz. U.Nr 191, poz. 1412,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz.
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747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r.
Nr 56, poz. 458) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§1

§4

Średnią cenę żyta za okres pierwszych trzech kwartałów określoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19
października 2009 r. (Mon.Pol. Nr 68 poz. 886) obniża się
z kwoty 34,10 zł. za 1q do kwoty 30,00 zł.

Traci moc uchwała Nr XXII/166/08 Rady Gminy Człuchów z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta na terenie gminy Człuchów.

§3

§5

§2
Podatek rolny płatny jest w kasie Urzędu Gminy w
Człuchowie, bądź na rachunek Gminy B.S. Człuchów Nr
10932600060000058920000010 lub u sołtysa

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem
01.01.2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Bachan

3291
UCHWAŁA Nr XXXVIII/255/2009
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 5 ust. 1 i art 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn.
zm.2) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03
sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (MP Nr 52,
poz. 742) uchwala się, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,63 zł od 1m2
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 – 0,16
zł za 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem gruntów pod
wodami
stojącymi oznaczonych w ewidencji
gruntów symbolem Ws dla których stawka podatku wynosi 0,04 zł za 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 16,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
– 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 4,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§2
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na biblioteki, świetlice i kluby wiejskie,
2) budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte
na cele związane z działalnością w zakresie ochrony
przeciwpożarowej,
3) budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane na prowadzenie statutowej działalności
w zakresie:
a) zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków,
b) świadczenia pomocy społecznej,
c) rozwoju i upowszechniania kultury,
4) budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.
2. Nie podlegają zwolnieniu nieruchomości lub ich części
wymienione w ust. 1 wykorzystywane do prowadzenia
działalności gospodarczej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy i w sołectwach.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Adamowicz
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U.
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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.

Poz. 3291, 3292

2 Zm.przen. Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U z 2006 r
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz 1635, Nr 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 oraz Dz. U. Z 2009 r.
Nr 56, poz. 458

3292
UCHWAŁA Nr XXXVIII/256/2009
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm. 2) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 06 października
2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (MP. Nr 67, poz. 872)
uchwala się, co następuje:

3.

§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych na 2010 rok zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

4.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy
i sołectwach.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Adamowicz
Załącznik
do Uchwały Nr XXXVIII/256/2009
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 26 listopada 2009 r.
WYKAZ STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA NA 2010 ROK
1. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
614 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
730 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
845 zł
2. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w
zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i liczby osi, bez względu na rodzaj zawieszenia:
a) pojazd posiadający dwie osie:
- od 12 ton do mniej niż 15 ton
1.394 zł
- od 15 ton wzwyż
1.577 zł
b) pojazdy posiadające trzy osie:
- od 12 ton do mniej niż 23 ton
1.394 zł
- od 23 ton wzwyż
1.987 zł

5.

6.

7.

c) pojazd posiadający cztery osie i więcej:
- od 12 ton do mniej niż 23 tony
1.394 zł
- od 23 ton do mniej niż 27 ton
2.084 zł
- od 27 ton do mniej niż 29 ton
2.292 zł
- od 29 ton wzwyż
2.619 zł
od ciągnika siodłowego i balastowego o którym mowa
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej
zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 7 ton włącznie
852 zł
b) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie
1.009 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.089 zł
od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy
całkowitej zespołu pojazdów i liczby osi bez względu
na rodzaj zawieszenia:
1) zespół pojazdów posiadający dwie osie:
- od 12 ton do mniej niż 14 ton
1.186 zł
- od 14 ton do mniej niż 18 ton
1.757 zł
- od 18 ton do mniej niż 31 ton
1.933 zł
- od 31 ton do 36 ton włącznie
2.070 zł
- powyżej 36 ton dla każdego rodzaju zawieszenia
2.260 zł
2) zespół pojazdów posiadający trzy osie:
- od 12 ton do 36 ton włącznie
2.153 zł
- powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton
2.290 zł
- od 40 ton dla każdego rodzaju zawieszenia 2.786 zł
od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
705
zł
od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art.
8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
w zależności od łącznej z pojazdem silnikowym
dopuszczalnej masy całkowitej i liczby osi, bez
względu na rodzaj zawieszenia:
a) pojazdy jednoosiowe:
- od 12 ton do mniej niż 18 ton
852 zł
- od 18 ton do mniej niż 25 ton
852 zł
- od 25 ton do 36 ton włącznie
852 zł
- powyżej 36 ton
1.078 zł
b) pojazdy dwuosiowe:
- od 12 ton do mniej niż 23 ton
852 zł
- od 23 ton do mniej niż 28 ton
852 zł
- od 28 ton do mniej niż 33 tony
1.071 zł
- od 33 ton do 36 ton włącznie
1.626 zł
- powyżej 36 ton
2.142 zł
c) pojazdy trzy osiowe:
- od 12 ton do mniej niż 38 ton
1.187 zł
- od 38 ton wzwyż
1.613 zł
od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie
852 zł
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925 zł
2.034 zł

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.

717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.
U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2 Zm.przen. Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U z 2006 r
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz 1635, Nr 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 oraz Dz. U. Z 2009 r.
Nr 56, poz. 458

3293
Uchwała Nr XXXVIII/257/2009
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na 2010 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 19 pkt 1 lit.,,b”
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.2) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (MP.
Nr 52, poz. 742) uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej dla osób
przebywających w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych w miejscowościach: Krzynia,
Konradowo i Gałęzów w wysokości 1,93 zł za każdy dzień
pobytu.
§2
Stawka opłaty miejscowej dla emerytów, rencistów
i dzieci do lat 6 wynosi 50% stawki ustalonej w § 1.
§3
1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty miejscowej w miejscowościach
wyszczególnionych w § 1 wyznacza się właścicieli
nieruchomości na których przebywają osoby w celach
wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych.

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej
wynosi 9% zainkasowanej kwoty.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. oraz podlega ogłoszeniu w Urzędzie Gminy
i w sołectwach.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Adamowicz
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.
U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2 Zm.przen. Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U z 2006 r
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz 1635, Nr 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 oraz Dz. U. Z 2009 r.
Nr 56, poz. 458.

3294
UCHWAŁA Nr XXXIII/231/2009
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.
41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniami Ministra Finansów: z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2010 r. (M. P. Nr 52, poz. 742) i 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 uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
570 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton
990 zł,
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c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
1250 zł,
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały,
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony
1230 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton
1330 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
1430 zł,
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
5) od przyczep i naczep, o którym mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),
które łącznie z pojazdem silnikowym, posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12
ton: 520 zł,
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt
6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),
które łącznie z pojazdem silnikowym, posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
12 ton – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały,
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o liczbie
miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
1450 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1550 zł.
2. Stawki dla środków transportowych wyprodukowanych
w roku 2000 i nowszych określa się w wysokości:
1) dla środków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 1:
I. lit. a) – 520 zł,
II. lit. b) – 930 zł,
III. lit. c) – 1130 zł,
2) dla środków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 3:
I. lit. a) – 1170 zł,
II. lit. b) – 1280 zł,
III. lit. c) – 1370 zł,
3) dla środków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 5: – 480 zł,
4) dla środków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 7:
I. lit. a) – 1330 zł,
II. lit. b) – 1430 zł,
3. Stawki dla środków transportowych wyposażonych
w katalizator określa się w wysokości:
a) dla środków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 1:

b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

I. lit. a) – 540 zł,
II. lit. b) – 940 zł,
III. lit. c) – 1180 zł,
dla środków transportowych,
ust. 1 pkt 3
I. lit. a) – 1160 zł,
II. lit. b) – 1270 zł,
III. lit. c) – 1350 zł,
dla środków transportowych,
ust. 1 pkt 5: – 490 zł,
dla środków transportowych,
ust. 1 pkt 7:
I. lit. a) – 1360 zł,
II. lit. b) – 1440 zł,
dla środków transportowych,
ust. 2 pkt 1:
I. lit. a) – 500 zł,
II. lit. b) – 870 zł,
III. lit. c) – 990 zł,
dla środków transportowych,
ust. 2 pkt 2:
I. lit. a) – 1130 zł,
II. lit. b) – 1230 zł,
III. lit. c) – 1300 zł,
dla środków transportowych,
ust. 2 pkt 3: – 450 zł,
dla środków transportowych,
ust. 2 pkt 4:
I. lit. a) – 1250 zł,
II. lit. b) – 1350 zł.

o których mowa w

o których mowa w
o których mowa w

o których mowa w

o których mowa w

o których mowa w
o których mowa w

§2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych
pojazdy wykorzystywane do przewozu uczniów do
szkół.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Czesław Cichocki
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej – wydanie specjalne; t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr
9, poz. 84 ze zm.).
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Załączniki 1 – 3 do Uchwały Nr XXXIII/231/2009
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 12 listopada 2009 roku
Załącznik Nr 1 Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy – od samochodu ciężarowego
Liczba osi i dopuszczalna
Stawka podatku w złotych
masa całkowita (w tonach)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszaniem
Inne systemy zawieszenia
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
osi jezdnych
równoważne
1
2
3
4
Dwie osie
od 12
do 15 włącznie
2040,00
2280,00
powyżej 15
2090,00
2340,00
Trzy osie
do 12
do 25 włącznie
2140,00
2350,00
powyżej 25
2180,00
2380,00
Cztery osie i więcej
od 12
do 31 włącznie
2240,00
2480,00
powyżej 31
2280,00
2480,00
Załącznik Nr 2 Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy – od ciągnika siodłowego
i balastowego
Liczba osi i dopuszczalna
Stawka podatku w złotych
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy +
przyczepa (w tonach)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszaniem
Inne systemy zawieszenia
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
osi jezdnych
równoważne
1
2
3
4
Dwie osie
od 12
do 31 włącznie
1700,00
1840,00
powyżej 31 do 36 włącznie
1750,00
1960,00
powyżej 36
1700,00
2250,00
Trzy osie
od 12
do 36 włącznie
1840,00
1850,00
powyżej 36
1880,00
2580,00
Załącznik Nr 3 Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy – od przyczep i naczep
Liczba osi i dopuszczalna
Stawka podatku w złotych
masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszaniem
Inne systemy zawieszenia
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
osi jezdnych
równoważne
1
2
3
4
Jedna oś
od 12
do 36 włącznie
1070,00
1170,00
powyżej 36
1130,00
1420,00
Dwie osie
od 12
do 36 włącznie
1170,00
1460,00
powyżej 36
1240,00
1720,00
Trzy osie
od 12
do 36 włącznie
1270,00
1460,00
powyżej 36
1150,00
1770,00
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UCHWAŁA Nr XXXVI/73/2009
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 9 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wysokości 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 późn. zm.) w związku z art. 4, ust. 1,
pkt 3 i ust. 3-7, art. 5, ust. 1, art. 7, ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tj.
z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), pkt 1 i 2
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03.08.2009 r. w
sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) oraz
art. 4, ust. 1 i art. 13, pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów
prawnych (tj. Dz. U.z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) Rada
Gminy Łęczyce uchwala, co następuje:
§1
Ustala się na terenie Gminy Łęczyce następujące
stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1. 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
17,00 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym, od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,89 zł.
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, od 1
m2 powierzchni użytkowej
4,01 zł.
e) letniskowych, od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,64 zł.
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od
5,50 zł.
1 m2 powierzchni użytkowej
2. od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12.01.1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tj. z 2006 r. Dz. U.
Nr 121, poz. 844 ze zm.)
3. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m 2
powierzchni
0,72 zł.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni
3,90 zł.

c) pozostałych, przy czym:
— grunty sklasyfikowane jako drogi w gospodarstwach rolnych, od 1 m2 powierzchni 0,17 zł.
— pozostałych gruntów nie wymienionych wyżej,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego, od 1 m 2
powierzchni
0,30 zł.
§2
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki,
budowle i grunty lub ich części zajęte i bezpośrednio
użytkowane wyłącznie do prowadzenia działalności
kulturalnej, ochrony przeciwpożarowej, zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki
o których mowa w § 1 ust. 1, lit.f., które pozostały
po przekazaniu gospodarstw rolnych w zamian
za emeryturę lub rentę, za wyjątkiem zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym
2010.
Przewodniczący
Rady Gminy w Łęczycach
Janusz Kreft
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.

3296
UCHWAŁA Nr XXXVIII/277/09
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 20 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 (T.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,

poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr
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180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52
poz. 420) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (T.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, M.P.
z 2006 r. Nr 72, poz. 721 i Nr 75, poz. 758; Dz. U. z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, 251, poz. 1847, M.P. z 2007 r. Nr 47
poz. 557, Nr 76, poz. 813; Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, Nr 223 poz. 1463, M.P. z 2008 r. Nr 59,
poz. 531, Nr 78 poz. 692; Dz. U. z 2009 r. Nr 56 poz. 458)
oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w
2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) Rada Gminy Rzeczenica
uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się roczne stawki podatku od nieruchomości
w następujących wysokościach:
1) od gruntów:
a) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków
- 0,73 zł
b) od 1ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych
- 4,04 zł
c) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
- 0,35 zł
2) od budynków lub ich części:
a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
- 0,58 zł
b) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej
- 18,60 zł
c) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- 9,57 zł
d) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
- 4,16 zł
e) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publiczneg - 6,00 zł
f) od 1m2 powierzchni użytkowej domków letniskowych
- 6,88 zł
g) od 1m2 garaży trwale związanych z gruntem - 5,50 zł
3) od budowli
2% ich wartości
§2
Podatek od nieruchomości płatny jest na rachunek
budżetu Gminy w BS Człuchów Nr 02 9326 0006 0030
5189 3000 00 10, przez pocztę lub u sołtysa.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Rzeczenica.
§4
Traci moc uchwała Nr XXIV/185/08 Rady Gminy w
Rzeczenicy z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie stawek
podatku od nieruchomości.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Wilczyk

3297
UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/09
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art.
6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (T.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zm.: Dz. U.
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; 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 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). Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co
następuje:
§1
Uchyla się uchwałę nr XXIV/186/08 z dnia 24 listopada
2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla
celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy
Rzeczenica
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Rzeczenica.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Wilczyk
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/279/09
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 20 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, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;
Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr
167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223
poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 10 art.
12 ust. 4 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (T.j.: Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,
M.P. z 2006 r. Nr 72, poz. 721 i Nr 75, poz. 758; Dz. U. z
2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1828, 251, poz. 1847, M.P. z 2007 r. Nr
47 poz. 557, Nr 76, poz. 813; Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz.
585, Nr 116, poz. 730, Nr 223 poz. 1463, M.P. z 2008 r. Nr
59, poz. 531, Nr 78 poz. 692; Dz. U. z 2009 r. Nr 56 poz.
458) oraz pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w
2010 r. (M.P. 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
Rzeczenica uchwala, co następuje:

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton - jak w załączniku Nr 4
do niniejszej uchwały,
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 - jak w załączniku Nr 5 do
niniejszej uchwały,
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 - jak w załączniku Nr 6 do
niniejszej uchwały,
7) od autobusów - jak w załączniku Nr 7 do niniejszej
uchwały.

§1

§4

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Rzeczenica:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton – jak w
załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - jak w
załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton - jak w załączniku Nr 3 do
niniejszej uchwały,
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Rzeczenica.

§2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych
autobusy dowożące dzieci do szkół, oraz pojazdy wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową.
§3
Podatek od środków transportowych płatny jest na
rachunek budżetu Gminy w BS Człuchów Nr 02 9326
0006 0030 5189 3000 0010, lub przez pocztę.

§5
Traci moc uchwała Nr XXIV/187/08 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia
stawek podatku od środków transportowych.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Wilczyk
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/279/09
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 20 listopada 2009r.

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

dopuszczalna masa całkowita
pojazdu (w tonach)
powyżej

do

3,5
5,5
9

5,5 włącznie
9 włącznie
poniżej 12

stawka podatku w złotych
676,00 zł
950,00 zł
1.200,00 zł
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/279/09
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 20 listopada 2009r.
Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

dwie osie
12
13
14
15

13
14
15

1.350,00 zł
1.400,00 zł
1.450,00 zł
1.500,00 zł

1.350,00 zł
1.400,00 zł
1.450,00 zł
1.500,00 zł

17
19
21
23
25

1.600,00 zł
1.650,00 zł
1.700,00 zł
1.750,00 zł
1.800,00 zł
1.850,00 zl

1.600,00 zł
1.650,00 zł
1.700,00 zł
1.750,00 zł
1.800,00 zł
1.850,00 zl

25
27
29
31

1.600,00 zł
1.650,00 zł
1.700,00 zł
1.750,00 zł
1.800,00 zł

1.600,00 zł
1.650,00 zł
1.700,00 zł
2.480,00 zł
2.480,00 zł

trzy osie
12
17
19
21
23
25
cztery osie i więcej
12
25
27
29
31

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/279/09
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 20 listopada 2009r.
Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony i poniżej 12 ton :

dopuszczalna masa całkowita (w
tonach)
od

poniżej

3,5

12

stawka podatku w złotych
400,00 zł
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/279/09
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 20 listopada 2009r.
Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton :

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

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

dwie osie
12
18
25
31
trzy osie
12
powyżej 36
40

18
25
31

800,00 zł
850,00 zł
900,00 zł
1.428,00 zł

800,00 zł
850,00 zł
930,00 zł
1.960,00 zł

do 36 ton włącznie
40

1.260,00 zł
1.260,00 zł
1.743,00 zł

1.743,00 zł
1.743,00 zł
2.577,00 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/279/09
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 20 listopada 2009r.
Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

7

12

stawka podatku w złotych
1.100,00 zł
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Załącznik Nr 6
do uchwały XXXVIII/279/09
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 20 listopada 2009r.
Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

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

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

jedna oś
12
18
25

18
25

1.100,00 zł
1.150,00 zł
1.200,00 zł

1.100,00 zł
1.150,00 zł
1.200,00 zł

28
33
do 36 ton włącznie
38

1.150,00 zł
1.250,00 zł
1.300,00 zł
1.350,00 zł
1.350,00 zł

1.150,00 zł
1.250,00 zł
1.306,00 zł
1.350,00 zł
1.719,00 zł

do 36 ton włącznie
38

1.400,00 zł
1.450,00 zł
1 400,00 zł

1.400,00 zł
1.450,00 zł
1 400,00 zł

dwie osie
12
28
33
powyżej 36
38
trzy osie
12
powyżej 36
38

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/279/09
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 20 listopada 2009r.
Stawki podatku od autobusów :

Liczba miejsc
mniej niż

równej lub
wyższej

30
-

30

stawka podatku w złotych

1.400,00 zł
1.500,00 zł
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3299
UCHWAŁA Nr XXXVIII/280/09
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Rzeczenicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420)
oraz art. 15 ust. 1 i 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (T.j.:
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2005 r.
Nr 143, poz. 1199, M.P. z 2006 r. Nr 72, poz. 721 i Nr 75,
poz. 758; Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, 251, poz. 1847,
M.P. z 2007 r. Nr 47 poz. 557, Nr 76, poz. 813; Dz. U. z
2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223 poz.
1463, M.P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531, Nr 78 poz. 692; Dz.
U. z 2009 r. Nr 56 poz. 458) oraz pkt 4 lit. a obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742)
Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co następuje:

§1
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na obszarze
Gminy Rzeczenica w następujących wysokościach:
1) za sprzedaż towaru z wózka, kosza, skrzynki lub z
ręki
- 25,00 zł
2) za sprzedaż towaru z samochodu osobowego oraz
przyczep samochodowych, ciągnikowych oraz z
wozów konnych
- 30,00 zł
3) za sprzedaż towaru z samochodu dostawczego - 35,00
zł
§2
Opłata targowa płatna jest na rachunek budżetu Gminy w BS Człuchów Nr 02 9326 0006 0030 5189
3000 00 10, przez pocztę, u upoważnionego pracownika
Urzędu Gminy w Rzeczenicy lub u sołtysa.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Rzeczenica.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Wilczyk

3300
UCHWAŁA Nr VII/34/09
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 81 ust.
1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn.
zm) oraz art. 176 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm) Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala,
co następuje:
§1
1. Uchwala określa:
1) szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane, zwane dalej „pracami”, przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji
celowej;
3) sposób rozliczania tej dotacji;
4) rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia
wniosku i rozliczenia dotacji;

5) postanowienia, jakie powinna zawierać umowa o
udzielenie dotacji;
6) sposób gromadzenia informacji o udzielonych
dotacjach.
2. Znaczenie w uchwale użytych pojęć dotyczących
zabytków lub czynności z nimi związanych określają
przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr l62, poz.
1568 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wydane na
podstawie tej ustawy.
3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to
rozumieć prace konserwatorskie,
2) beneficjencie należy przez to rozumieć podmiot,
któremu na zasadach określonych niniejszą uchwalą na prace lub roboty budowlane przy zabytku
przyznano datację z budżetu Gminy Stary Dzierzgoń.
3) środkach publicznych - należy przez to rozumieć
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publiczne środki finansowe określone przepisami
ustawy o finansach publicznych
1. Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego
lub inna jednostka organizacyjna, będąca właścicielem
bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru a
także podmiot który do tego zabytku posiada tytuł
prawny wynikający z użytkowania wieczystego,
ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego
zarządu albo stosunku zobowiązaniowego może
ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu
gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub budowlanych przy tym zabytku.
2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale
wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma
wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych
przy więcej niż jednym zabytku.

rynien i rur spustowych,
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach
drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury
obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu
parku lub ogrodu,
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych,
niezbędnych do wykonywania prac i robót przy
zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w
pkt 7-15,
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz
przeciwpożarowej i odgromowej.

§3

§5

Gmina Stary Dzierzgoń może udzielić dotacji osobom
bądź jednostkom, o których mowa w § 2, na podstawie
umowy zawartej z tymi osobami lub jednostkami.

1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 25%
nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru.
2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w ust. 1 posiada
wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub
naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod
względem technologicznym prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych określonych
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
dotacja może być udzielona w wysokości do 50%
nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub
robót.
3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym
mowa w ust. 1 wymaga niezwłocznego podjęcia
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku, dotacja może być również
udzielona do wysokości 50% nakładów koniecznych
na wykonanie tych prac lub robót.
4. W przypadku, gdy beneficjent na prace lub roboty
budowlane przy zabytku otrzymuje również inne
środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu
Gminy Stary Dzierzgoń wraz z kwotami przyznanymi
na ten cel z innych środków publicznych nie może
przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie
prac lub robót budowlanych

§2

§4
1. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie:
1) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru, ustalonych na
podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, które zostaną
przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku
następującym po roku złożenia wniosku,
2) nakładów koniecznych poniesionych na wykonanie
prac konserwatorskich, restauratorskich
3) lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie
trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o
udzielenie dotacji,
2. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane może obejmować nakłady
konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich
i restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji
wnętrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych
zabytku łub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin
architektonicznych albo całkowite ich odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dlatego
zabytku kolorystyki,
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku,
jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w
tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi
i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego,

§6
Udzielenie dotacji celowej może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego
do rejestru zabytków, zwanego dalej „wnioskodawcą”,
wniosku w tej sprawie w urzędzie gminy zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§7
1. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w§ 4 ust. 1
pkt 2, wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu
wszystkich prac lub robót przy zabytku wpisanym do
rejestru, określonych w pozwoleniu wydanym przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
2. Z wnioskiem o udzielenie dotacji na dofinansowanie
prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających
rok złożenia wniosku może wystąpić wnioskodawca,
którego działalność nie jest finansowana ze środków
publicznych.
3. Wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac
przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających
rok złożenia wniosku składa się do dnia 30 czerwca
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roku, w którym dotacja ma być udzielona.
4. Wnioski o udzielenie dotacji na prace, które zostaną
przeprowadzone, składa się do dnia 31 marca roku, w
którym dotacja ma być udzielona.
5. Wnioskodawca, którego prace zostały dofinansowane,
ponownie może się ubiegać o dotację po upływie 10
lat od roku zakończenia prac.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się możliwość składania wniosku o udzielenie dotacji
w terminie innym niż określony w ust. 3 i 4.
§8
1. Wniosek zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
2) określenie organu, u którego wnioskodawca
ubiega się o udzielenie dotacji;
3) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca
jego położenia;
4) adres organu stanowiącego gminy;
5) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do
zabytku;
6) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja, i termin ich wykonania;
7) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się
wnioskodawca;
8) wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;
9) informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na
przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których
mowa w pkt 8;
10) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się
o dotację na prace objęte wnioskiem u innego
organu mogącego udzielić dotacji;
11) fotograficzną dokumentację stanu zachowania
zabytku.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie
prac w roku złożenia wniosku lub w roku następującym
po roku złożenia wniosku dołącza się:
1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków
na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem
dotacji;
4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;
5) kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen
zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.
3. Jeżeli przeprowadzenie prac, o których mowa w
ust. 2, wymaga wyłonienia ich wykonawcy na
podstawie przepisów Prawo zamówień publicznych,
wnioskodawca po wyłonieniu wykonawcy tych prac
jest zobowiązany przekazać organowi udzielającemu
dotację kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu
przepisów Prawo zamówień publicznych wybranej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów
niezbędnych do wykonania prac.
4. D o w n i o s k u o u d z i e l e n i e d o t a c j i n a p r a c e
przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok
złożenia wniosku dołącza się:
1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,

3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagały
uzyskania takiego pozwolenia,
5) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac,
z uwzględnieniem kosztów zakupu
6) materiałów;
7) protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków przeprowadzonych prac,
8) obmiar przeprowadzonych prac potwierdzony
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
9) oryginały rachunków lub faktur,
10) wykaz rachunków lub faktur, o których mowa w
pkt 8, ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia
i numeru rachunku lub faktury wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków.
§9
Wójt w przypadku wniosku o dotację:
1) dokonuje sprawdzenia wniosku pod względem
formalnym;
2) dokonuje, na podstawie dokumentów określonych
w § 8 ust. 2 pkt 3 - 5, § 8 ust. 3 albo § 8 ust. 4 pkt
3 - 8, wstępnej kwalifikacji nakładów koniecznych
na wykonanie prac, które mogą być przedmiotem
dotacji,
3) sporządza opinię dotyczącą zasadności udzielenia
dotacji i przekazuje ją Radzie Gminy;
§ 10
1. Dotację przyznaje Rada Gminy Stary Dzierzgoń w
uchwale określającej:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację;
§ 11
Zakres prac objętych dotacją oraz jej wysokość są
ustalane odrębnie dla każdego wniosku.
§ 12
1. Umowa o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac
w roku złożenia wniosku lub w roku następującym po
roku złożenia wniosku zawiera:
1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej
płatności;
3) tryb kontroli wykonania umowy;
4) sposób rozliczenia dotacji;
5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji
albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Umowa o udzielenie dotacji na prace przeprowadzone
w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku
zawiera:
1) zakres wykonanych prac i termin ich wykonania;
2) wysokość dotacji oraz termin jej płatności.
3. Umowę o udzielenie dotacji zawiera Wójt na zasadach
określonych w niniejszej uchwale.
§ 13
1. Przekazanie dotacji na wykonanie prac może
nastąpić w całości - po zakończeniu wszystkich prac,
na wykonanie, których została przyznana dotacja,
i przyjęciu sprawozdania z wykonania prac lub robót
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Po przeprowadzeniu prac objętych umową,
wnioskodawca przekazuje Wójtowi dokumenty,
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o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 5 - 8, stanowiące
podstawę rozliczenia udzielonej dotacji.
§ 14
Wójt po udzieleniu lub rozliczeniu dotacji, zwraca
wnioskodawcy dokumenty, o których mowa w § 9 ust.
5 pkt 8, po opatrzeniu pieczęcią o treści „sfinansowano
ze środków budżetu gminy Stary Dzierzgoń”, ze skazaniem wysokości dotacji, określonej procentowo oraz
roku udzielenia dotacji.
§ 15
Wójt prowadzi dokumentację udzielonych dotacji.
1. Dokumentacja zawiera:
1) imię, nazwisko miejsce zamieszkania i adres osoby
albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przekazano dotację;

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca, jego
położenia lub przechowywania;
3) zakres prac, na które udzielono dotacji;
4) datę zawarcia umowy;
5) wysokość przekazanej dotacji,
2. W terminie do dnia 31 stycznia roku następnego,
Wójt podaje do publicznej wiadomości informacje o
dotacjach udzielonych w danym roku.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Gida

Zaáącznik nr 1
Do uchwaáy Nr .…………………...
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia .……………………………..

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
I PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY
A. DANE O ZABYTKU:
1. Nazwa zabytku:
........................................................................................................................................................................
2. Nr w rejestrze zabytków:
.......................................................................................................................................................................
3. Data wpisu:
.......................................................................................................................................................................
4. Dokáadny adres poáoĪenia lub przechowywania zabytku:
......................................................................................................................................................................
B. WNIOSKODAWCA
1. ImiĊ i nazwisko/Peána
nazwa..........................................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania
/siedziby....................................................................................................................................................
3. NIP ........................................................................................................................................................
4. REGON ................................................................................................................................................
5. Forma prawna........................................................................................................................................
6. Nazwa i numer
rejestru.......................................................................................................................................................
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7. Data wpisu do
rejestru/ewidencji.......................................................................................................................................
8. Osoby upowaĪnione do reprezentowania wnioskodawcy
..................................................................................................................................................................
9. Nazwa banku i numer konta wnioskodawcy
………………….....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
10. Tytuá prawny do wáadania zabytkiem (wáasnoĞü, uĪytkowanie wieczyste, dzierĪawa, inne)
.....................................................................................................................................................................................

C. UZYSKANE POZWOLENIA:
1) pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku:
a) wydane przez:
....................................................................................................................................................................
b) numer:
………… ....................................................................................................................................................
c) data
.....................................................................................................................................................................

2) pozwolenia na budowĊ:
a) wydane przez:
....................................................................................................................................................................
b) numer:
.....................................................................................................................................................................
c) data:.........................................................................................................................................................
II. SZCZEGÓàOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH
A. ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT I PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI
Nr pozycji
kosztorysu

Planowany zakres rzeczowy

Przewidywane koszty
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B. UZASADNIENIE CELOWOĝCI PRAC LUB ROBÓT
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................
C. TERMIN REALIZACJI
1. Planowany termin rozpoczĊcia:
.........................................................................................................................................
2. Planowany termin zakoĔczenia:
........................................................................................................................................
D. PRZEWIDYWANE ħRÓDàA SFINANSOWANIA PRAC LUB ROBÓT:

ħródáa sfinansowania prac lub robót
Ogóáem

Kwota

Udziaá w caáoĞci kosztów
100 %

WysokoĞü dotacji, o którą ubiega siĊ
wnioskodawca z budĪetu
Gminy Stary DzierzgoĔ
Udziaá Ğrodków wáasnych
Udziaá Ğrodków z budĪetu paĔstwa
Udziaá Ğrodków z innych Ĩródeá
III. INFORMACJA O WNIOSKACH O UDZIELENIE DOTACJI SKIEROWANYCH DO INNYCH
ORGANÓW
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................
IV. WYKAZ WYMAGANYCH ZAàĄCZNIKÓW
1) aktualny wypis z rejestru zabytków
2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcĊ tytuáu prawnego do zabytku
3) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót
4) pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac
5) pozwolenie na budowĊ lub zgáoszenie robót (jeĪeli jest wymagane)
6) informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem záoĪenia wniosku sporządzona w zakresie i na
zasadach okreĞlonych w art. 37 ustawy dnia 30 kwietnia 2004 r. o postĊpowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz. 1291) – dotyczy tylko przedsiĊbiorców
V. PODPISY
W przypadku otrzymania dotacji zobowiązujĊ siĊ do wydatkowania przyznanych Ğrodków na realizacjĊ
wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieĔ publicznych (t.j.
Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 z póĨn. zm.)
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Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy
MiejscowoĞü, data ......................................................................

…………………………..
(pieczĊü wnioskodawcy)

Dotacje przyznawane są na zasadach okreĞlonych w uchwale Nr ...../...../09 r. Rady Gminy w Starym
Dzierzgoniu z dnia .....................2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
W przypadku stwierdzenia, Īe we wniosku podano nieprawdziwe dane, Gmina zastrzega sobie prawo do Īądania
zwrotu przyznanych Ğrodków.
Zaáącznik nr 2
do uchwaáy Nr VII/34/09
Rady Gminy Stary DzierzgoĔ
z dnia 29 paĨdziernika 2009r.
Sprawozdanie z wykonywania prac lub robót
W okresie od........................do....................., okreĞlonego w umowie nr.......................zawartej
w dniu .........................., pomiĊdzy ..............................................................................................
a ....................................................................................................................................................

Data záoĪenia sprawozdania:.........................................................................................................
I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE:
A. OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC LUB ROBÓT, WYMIERNE REZULTATY REALIZACJI
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. INFORMACJA O WYDATKACH PRZY REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT
Caákowity koszt w okresie sprawozdawczym
W tym:
− koszty pokryte z uzyskanej dotacji
−
Ğrodki wáasne

......................................................................zá
.....................................................................................zá
.....................................................................................zá
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B. KOSZTORYS ZE WZGLĉDU NA TYP KOSZTÓW
Lp.

Rodzaj kosztów

Koszt caákowity

W tym z dotacji

C. KOSZTORYS ZE WZGLĉDU NA ħRÓDàO FINANSOWANIA
ħródáo

w zá

%

Koszty pokryte z dotacji
ĝrodki wáasne
Inne Ĩródáa
Ogóáem

D. ZESTAWIENIE RACHUNKÓW
Lp.

Nr dokumentu
ksiĊgowego

Data

Nazwa wydatku

Kwota w zá

W tym ze Ğrodków
dotacji

1.

Do sprawozdania doáączyü naleĪy kserokopie wszystkich rachunków, faktur, które opáacone zostaáy
w caáoĞci lub w czĊĞci ze Ğrodków pochodzących z dotacji. Oryginaáy rachunków, faktur naleĪy
przechowywaü przez 5 lat i udostĊpniü podczas ewentualnie przeprowadzanych czynnoĞci kontrolnych.

2.

OĞwiadczenia i podpisy:

1) niniejszym oĞwiadczam, Īe Ğrodki publiczne otrzymane od Gminy Stary DzierzgoĔ zostaáy wydatkowane
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieĔ publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163
z póĨn. zm).
2) niniejszym oĞwiadczam, Īe wszystkie dane ujĊte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, a takĪe Īe
znana mi jest odpowiedzialnoĞü karna z art. 233 Kodeksu Karnego.
.....................................................
data

.......................................................
pieczĊü i podpisy

Adnotacje urzĊdowe

1.

Potwierdzenie przyjĊcia sprawozdania:
...................................................................
data i podpis

2. Akceptacja caáoĞci sprawozdania pod wzglĊdem merytorycznym i finansowym:

...................................................................
data i podpis
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3301
UCHWAŁA Nr XXX/309/2009
Rady Gminy Stężyca
z dnia 10 listopada 2009 r.

w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowościach Gminy Stężyca oraz
unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty.
Na podstawie 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 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,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241.) w związku z
art. 19 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847,
z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz.
1463 oraz z 2009 r. Nr 56,poz. 458) Rada Gminy Stężyca,
uchwala, co następuje:

§2
1. Opłata miejscowa pobierana jest z góry w ciągu 24
godzin po upływie doby od przybycia osoby objętej
tą opłatą do miejscowości wymienionej w § 1 ust. 3
- za czas zamierzonego pobytu w tej miejscowości.
2. Pobór opłaty miejscowej następuje w drodze inkasa
przez osoby prowadzące sprawy meldunkowe osób,
o których mowa w § 1 ust. 2 w miejscowościach
wymienionych w § 1 ust. 3, które wydają stosowne
potwierdzenie osobie wnoszącej opłatę.
3. U s t a l a s i ę d l a p o s z c z e g ó l n e g o i n k a s e n t a
wynagrodzenie za inkaso opłaty miejscowej w
wysokości 10% kwot pobranych, po comiesięcznym
odprowadzeniu właściwej należności na rachunek
bankowy Urzędu lub kasy Urzędu Gminy.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§1

§4

1. Określa się stawkę opłaty miejscowej w wysokości
1,93 zł od osoby objętej tą opłatą za każdy dzień
pobytu w miejscowościach wymienionych w ust. 3.
2. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych
przebywających dłużej niż dobę w celach
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w
miejscowościach wskazanych w ust. 3 z wyłączeniem
osób zwolnionych od opłaty miejscowej, o których
mowa w art. 17 ust. 2 cytowanej ustawy.
3. Opłatę miejscową pobiera się od objętych nią
osób, według stawki określonej w ust. 1 za pobyt w
następujących miejscowościach: Borucino, Gołubie,
Krzeszna, Łączyno, Stężyca, Szymbark, Wieżyca,
Zgorzałe.

Traci moc uchwała Nr XXI/236/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia
stawki opłaty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowościach Gminy Stężyca oraz unormowania innych
spraw dotyczących tej opłaty.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca
Stefan Literski

3302
UCHWAŁA Nr XXX/310/2009
Rady Gminy Stężyca
z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Stężyca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241)
w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r.

Nr 47, poz. 557, 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), Rada
Gminy Stężyca uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od
środków transportowych:
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwała Nr XXI/238/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych
w Gminie Stężyca.
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§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca
Stefan Literski

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
i poniżej 12 ton:
STAWKA PODATKU
powyżej 3,5 tony
do 5,5 tony włącznie
powyżej 5,5 tony
do 9 ton włącznie
powyżej 9 ton
i poniżej 12 ton

549,00
733,00
793,00

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej
niż

mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

STAWKA PODATKU
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
Dwie osie
733,00
853,00
976,00
1.098,00
Trzy osie
1.340,00
1.463,00
1.586,00
1.707,00
1.829,00
1.952,00
Cztery osie i więcej
1.707,00
1.829,00
1.952,00
2.073,00
2.196,00

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4
853,00
976,00
1.098,00
1.477,00
1.463,00
1.586,00
1.707,00
1.829,00
1.952,00
2.073,00
1.829,00
1.952,00
2.073,00
2.777,00
2.777,00

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:
STAWKA PODATKU
365,00
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4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:ciągnik
siodłowy+naczepa,ciągnik
balastowy+ przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż mniej niż

STAWKA PODATKU

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

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

2 osie
12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

1.220,00
1.463,00
1.707,00
1.707,00

1.463,00
1.707,00
1.952,00
2.151,00

3 osie i więcej
1.707,00
2.031,00

2.031,00
2.777,00

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:
STAWKA PODATKU
365,00

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
naczepa/przyczepa+ pojazd
silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

STAWKA PODATKU

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osie
pneutatycznym lub zawieszeniem uznanym za
jezdnych
równoważne
1 oś
427,00
487,00
549,00
2 osie
487,00
723,00
1.001,00
1.356,00
3 osie i więcej
853,00
1.111,00

487,00
549,00
662,00
609,00
1.001,00
1.522,00
2.004,00
1.111,00
1.510,00
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7) od autobusów :
STAWKA PODATKU

mniej niż 30 miejsc

853,00

30 miejsc i powyżej

1.463,00

3303
UCHWAŁA Nr XXX/311/2009
Rady Gminy Stężyca
z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących
tego podatku w Gminie Stężyca.

Na podstawie 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 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,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) w związku z
art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251,
poz. 1847, 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) Rada Gminy
Stężyca uchwala, co następuje:
§1
Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,54 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
2) o d b u d y n k ó w l u b i c h c z ę ś c i z w i ą z a n y c h z
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 17,84 zł. od
1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budynków wczasowych i wypoczynkowych lub
ich części – 20,20 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej
bez względu na czasookres prowadzenia w nich
działalności gospodarczej,
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,53 zł. od 1
m2 powierzchni użytkowej,
5) od pozostałych budynków lub ich części za 1 m 2
powierzchni użytkowej:
a) od budynków wybudowanych na działkach przeznaczonych na cele rekreacyjne – wypoczynkowe,
letniskowe - 6,88 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

6)

7)

8)

9)

b) od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytkupublicznego
- 3,50 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - 3,95 zł. od 1 m2 powierzchni
użytkowej.
od budowli związanych z działalnością gospodarczą
- 2% wartości ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł.
od 1 m2 powierzchni,
od gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04 zł. od 1ha
powierzchni,
b) przeznaczonych na cele rekreacyjne - wypoczynkowe, letniskowe – 0,39 zł. od 1 m2 powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,21
zł. od 1 m2 powierzchni.
§2

1. Oprócz ustawowych zwolnień od podatku od
nieruchomości określonych w art. 7 ust. 1 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się
dodatkowo:
1) budynki i budowle lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby publicznej ochrony przeciwpożarowej,
2) budynki i budowle lub ich części związane ze zbiorowym zaopatrzenie w wodę oraz zajęte pod nie
grunty,
3) budynki i budowle lub ich części związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
oraz zajęte pod nie grunty,
4) nieruchomości lub ich części wykorzystywane do
prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego
upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu,
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5) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na
działalność w zakresie zbiorowej rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
6) budynki i budowle lub ich części oraz grunty służące prowadzeniu statutowej działalności z zakresu
pomocy społecznej.

§5
Traci moc uchwała Nr XXI/237/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie
Stężyca.

§3

§6

Poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych
dokonują sołtysi w drodze inkasa. Wynagrodzenie za
pobór podatku ustala się w wysokości 5% kwot zainkasowanych przez danego sołtysa tytułem tego podatku.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca
Stefan Literski

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

3304
UCHWAŁA Nr XXX/312/2009
Rady Gminy Stężyca
z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca
i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.
41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 08 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 153, poz.
1271, 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 i Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 18a i art.
19 pkt1 lit. f, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 884, 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 Stężyca uchwala,
co następuje:
§1
Określa się stawkę opłaty od posiadania przez osoby
fizyczne psów na terenie Gminy Stężyca w wysokości
55,00 zł. rocznie od pierwszego i każdego następnego
psa, z zastrzeżeniem § 5
§2
1. Opłatę, o której mowa w § 1 wpłaca się z góry bez
wezwania do dnia 31 marca danego roku lub w
ciągu 14 dni od dnia nabycia psa. W tym też terminie
podatnicy wpłacają należną opłatę właściwym
sołtysom.
2. Posiadacz, który zbył lub utracił psa powinien ten fakt
zgłosić w ciągu 14 dni właściwemu sołtysowi.

§3
Pobór opłaty następuje w drodze inkasa przez właściwych sołtysów, dla których ustala się wynagrodzenie za
inkaso w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.
§4
Opłaty nalicza się proporcjonalnie do stawki rocznej
według ilości miesięcy faktycznego posiadania psa, z
tym że nabycie, zbycie lub utrata psa w ciągu miesiąca
powoduje objęcie opłatą całego tego miesiąca.
§5
Zwalnia się z opłaty trzy pierwsze psy w każdym
gospodarstwie domowym.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§7
Traci moc Uchwała Nr X/109/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie
Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących
tej opłaty.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca
Stefan Literski
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3305
UCHWAŁA Nr XXX/313/2009
Rady Gminy Stężyca
z dnia 10 listopada 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Gołubiu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 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. 423) i art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 58 ust. 1, 2 i 6
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr
122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr
249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.
1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr
80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,

poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz.
416) Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje:
§1
W § 2 uchwały Nr XXVII/284/2009 Rady Gminy Stężyca
z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie założenia gimnazjum
w Gołubiu skreśla się ust. 2 oraz dotychczasowe oznaczenie „ust. 1”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca
Stefan Literski

3306
UCHWAŁA Nr XXII/177/2009
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w Gminie Sulęczyno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r.
Nr 142,poz. 1591,z 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 i
Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U.z 2006 r. Nr 121,poz. 844,Nr 220,poz.
1601,Nr 225,poz. 1635,Nr 245,poz. 1775, Nr 249,poz. 1828
i Nr 251,poz. 1847,z 2008 r. Nr 93,poz. 585 i Nr 116, poz.
730,Nr 223,poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56,poz. 458) Rada
Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:

§1
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1. Od budynków lub ich części od 1 m 2 powierzchni
użytkowej:
1) mieszkalnych
0,60 zł,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
częścizajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
19,45 zł,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym
5,20 zł,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 2,55 zł,
5) pozostałych:
a) letniskowych
6,81 zł,
b) gospodarczych i garaży wolnostojących na działkach letniskowych
6,71 zł,
c) gospodarczych i garaży wolnostojących na działkach budowlanych
5,10 zł,
d) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznegoprzez organizacje pożytku publicznego
6,51 zł.
2. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej 2% ich wartości.
3. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
0,74 zł,

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 170

Poz. 3306, 3307

— 12955 —

2) pod budownictwo mieszkaniowe od 1 m2 powierzchni
0,31 zł,
3) stanowiących działki letniskowe i tereny rekreacyjno - wypoczynkowe od 1 m2 powierzchni 0,37 zł,
4) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2
powierzchni
0,31 zł
5) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,60 zł.

nościw zakresie upowszechniania kultury, kultury
fizycznej i sportu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwała Nr XIV/118/2008 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 01 października 2008 r. w sprawie podatku
od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w Gminie
Sulęczyno (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2009 r. Nr 1, poz. 42).

§2

§5

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki i budowle lub ich części oraz grunty wykorzystywane na cele publicznej ochrony przeciwpożarowej,
2) budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie
grunty wykorzystywane do prowadzenie działal-

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia
2010 r.
Przewodniczący Rady
Bernard Grucza

3307
UCHWAŁA Nr XXII/178/2009
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis w zakresie działalności polegającej
na świadczeniu usług użyteczności publicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142,poz. 1591, z 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 i Nr 157,poz. 1241) w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121,poz. 844, Nr 220,poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249,poz. 1828 i Nr
251,poz. 1847, z 2008 r. Nr 93,poz. 585, Nr 116,poz. 730
i Nr 223,poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56,poz. 458) Rada
Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:
§1
Ustala się program pomocowy polegający na zwolnieniu od podatku od nieruchomości budowle lub ich części
związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz
zbiorowym odprowadzaniem ścieków.
§2
Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest
pomocą de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006).
§3
1. Zobowiązuje się podatnika ubiegającego się o

zwolnienie, a także korzystającego ze zwolnienia, o
którym mowa w § 1 niniejszej uchwały do przedkładania
w tutejszym urzędzie oprócz zaświadczeń o otrzymanej
pomocy de minimis także informacji o każdej innej
pomocy publicznej pozyskanej w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikowanych (nie tylko w
trzyletnim okresie), z którymi związana jest pomoc de
minimis udzielana na podstawie niniejszej uchwały.
2. Nakłada się na podatnika ubiegającego się o udzielanie
przedmiotowej pomocy obowiązek przedstawienia
organowi podatkowemu dokumentów w postaci
bilansu, rachunku zysków i strat za ostatni rok
obrotowy, celem ustalenia, że podatnik nie znajduje
się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub oświadczenie
w tym zakresie w odniesieniu do podatnika nie
zobowiązanego do sporządzania w/w dokumentów, a
ponadto informacji o posiadaniu zaległości w zakresie
zobowiązań publiczno-prawnych.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 podatnik
jest zobowiązany złożyć przy wniosku o zwolnienie z
podatku.
§4
Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia
2010 r.
Przewodniczący Rady
Bernard Grucza
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/104/09
Rady Gminy Wicko
z dnia 17 listopada 2009 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: 2002 r. Dz. U. Nr
23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz.
984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806,
2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568,
2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203,
2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457,
2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337,
2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz.
U. Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz.
U. Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420), art. 5
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm.: 2005 r.
Dz. U. Nr 143, poz. 1199, 2006 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1601,
Dz. U. Nr 225, poz. 1635, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U.
Nr 249, poz. 1828, Dz. U. Nr 251, poz. 1847, 2008 r. Dz.
U. Nr 93, poz. 585, Dz. U. Nr 116, poz. 730, Dz. U. Nr 223,
poz. 1463, 2009 r. Dz. U. Nr 56, poz. 458) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w
sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2010 r. (M. P. Nr 52, poz. 742) Rada
Gminy Wicko uchwala, co następuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- 17,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,57 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) od budynków letniskowych będących własnością osób fizycznych nie związanych z działalnością gospodarczą wykorzystywanych na potrzeby
własne właściciela — 6,88 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

f) od garaży wolno stojących - 6,55 zł od 1 m 2
powierzchni użytkowej,
g) od budynków gospodarczych będących własnością osób fizycznych, innych niż określone pod literą
„h” - 3,80 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
h) od budynków gospodarczych nieużytkowanych
po byłych indywidualnych gospodarstwach rolnych będących własnością emerytów i rencistów
w wieku powyżej 60 lat, zamieszkujących samodzielnie – stawka nie dotyczy budynków wykorzystywanych na działalność gospodarczą inną niż
działalność rolnicza lub leśna. Wskazany wiek dotyczy obojga małżonków – 0,15 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
i) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,65
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 – 0,77 zł. od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł. od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20
zł. od 1 m2 powierzchni,
3) Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Wicko
Marian Nawrot

3309
UCHWAŁA Nr XXXVIII/105/09
Rady Gminy Wicko
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: 2002 r. Dz. U. Nr
23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz.
984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806,

2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568,
2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203,
2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457,
2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337,
2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 170

Poz. 3309, 3310

— 12957 —

U. Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz.
U. Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420), art.
7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm.:
2005 r. Dz. U. Nr 143, poz. 1199, 2006 r. Dz. U. Nr 220,
poz. 1601, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, Dz. U. Nr 245, poz.
1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. Nr 251, poz. 1847,
2008 r. Dz. U. Nr 93, poz. 585, Dz. U. Nr 116, poz. 730,
Dz. U. Nr 223, poz. 1463, 2009 r. Dz. U. Nr 56, poz. 458)
Rada Gminy uchwala następujące zwolnienia w podatku
od nieruchomości.
§1
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) grunty i budynki przeznaczone na świetlice wiejskie

oraz wykorzystywane na cele, sportu, kultury
i ochrony przeciwpożarowej – z wyjątkiem części
wykorzystywanych na działalność gospodarczą.
b) grunty pod nieczynnymi cmentarzami.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Wicko
Marian Nawrot

3310
UCHWAŁA Nr XXXVIII/106/09
Rady Gminy Wicko
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie
miejscowości Nowęcin i Żarnowska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: 2002 r. Dz. U. Nr
23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz.
984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806,
2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568,
2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203,
2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457,
2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337,
2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz.
U. Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz.
U. Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420) art.
19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 zm. 2005 r. Dz. U. Nr 143, poz. 1199, 2006 r. Dz.
U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, Dz. U. Nr
245, poz. 1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. Nr 251,
poz. 1847, 2008 r. Dz. U. Nr 93, poz. 585, Dz. U. Nr 116,
poz. 730, Dz. U. Nr 223, poz. 1463, 2009 r. Dz. U. Nr 56,
poz. 458) art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
zm.: 2004. Dz. U. Nr 93, poz. 894, 2005 r. Dz. U. Nr 85,
poz. 727, Dz. U. Nr 86, poz. 732, Dz. U. Nr 143, poz. 1199,
2006 r. Dz. U. Nr 66, poz. 470, Dz. U. Nr 104, poz. 708,
Dz. U. Nr 217, poz. 1590, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, 2007 r.
Dz. U. Nr 105, poz. 721, Dz. U. Nr 112, poz. 769, Dz. U.
Nr 120, poz. 818, Dz. U. Nr 192, poz. 1378, Dz. U. Nr 195,
poz. 1414, Dz. U. Nr 225, poz. 1671, 2008 r. Dz. U. Nr
118, poz. 745, Dz. U. Nr 141, poz. 888, Dz. U. Nr 180, poz.
1109, Dz. U. Nr 209, poz. 1316, 1318, 1320, 2009 r. Dz. U.
Nr 18, poz. 97, Dz. U. Nr 44, poz. 362, Dz. U. Nr 57, poz.
466), 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) Uchwały Nr XXV/95/2008 Rady Gminy Wicko z dnia
18 listopada 2008 r. w sprawie wykazu miejscowości, w
których pobiera się opłatę miejscową Rada Gminy Wicko
uchwala, co następuje:

§1
Ustala się wysokość opłaty miejscowej, pobieranej
od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w
miejscowościach Nowęcin i Żarnowska, w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za każdy
dzień pobytu:
a) od dzieci i młodzieży uczącej się
- 0,65 zł.
b) od pozostałych osób
- 1,30 zł.
§2
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze
inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się:
a) sołtysów,
b) kierowników ośrodków wczasowych,
c) osoby fizyczne prowadzące wynajem pokoi gościnnych, domków letniskowych i pól namiotowych.
2. Za inkaso opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanej kwoty.
3. Opłata miejscowa winna być wpłacana przez inkasentów do kasy lub na rachunek Urzędu Gminy, do końca
miesiąca w którym została pobrana.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc uchwała Nr XXVII/116/2008 Rady Gminy
Wicko z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia
wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie miejscowości Nowęcin
i Żarnowska.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Wicko
Marian Nawrot
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/107/09
Rady Gminy Wicko
z dnia 17 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Wicko na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: 2002 r. Dz. U. Nr
23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz.
984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806,
2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568,
2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203,
2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457,
2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337,
2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz.
U. Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz.
U. Nr 223, poz. 1485, 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420), art.
19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 zm. 2005 r. Dz. U. Nr 143, poz. 1199, 2006 r. Dz.
U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, Dz. U. Nr
245, poz. 1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. Nr 251,
poz. 1847, 2008 r. Dz. U. Nr 93, poz. 585, Dz. U. Nr 116,
poz. 730, Dz. U. Nr 223, poz. 1463, 2009 r. Dz. U. Nr 56,
poz. 458), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
zm.: 2004. Dz. U. Nr 93, poz. 894, 2005 r. Dz. U. Nr 85,
poz. 727, Dz. U. Nr 86, poz. 732, Dz. U. Nr 143, poz. 1199,
2006 r. Dz. U. Nr 66, poz. 470, Dz. U. Nr 104, poz. 708,
Dz. U. Nr 217, poz. 1590, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, 2007 r.
Dz. U. Nr 105, poz. 721, Dz. U. Nr 112, poz. 769, Dz. U.
Nr 120, poz. 818, Dz. U. Nr 192, poz. 1378, Dz. U. Nr 195,
poz. 1414, Dz. U. Nr 225, poz. 1671, 2008 r. Dz. U. Nr 118,
poz. 745, Dz. U. Nr 141, poz. 888, Dz. U. Nr 180, poz. 1109,
Dz. U. Nr 209, poz. 1316, 1318, 1320, 2009 r. Dz. U. Nr
18, poz. 97, Dz. U. Nr 44, poz. 362, Dz. U. Nr 57, poz. 466)

oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M. P. Nr 52, poz.
742) Rada Gminy Wicko uchwala, co następuje:
§1
Opłatę targową pobiera się w wysokości 40,00 zł. za
każdy dzień.
§2
1. Opłatę targową uiszcza się bezpośrednio w kasie
Urzędu Gminy, na rachunek Urzędu Gminy lub u
sołtysa.
2. Do poboru opłaty targowej jako inkasentów wyznacza
się sołtysów.
3. Inkasentom opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanej kwoty.
4. Opłata targowa winna być wpłacona przez inkasentów
do kasy lub na rachunek Urzędu Gminy, do końca
miesiąca w którym została pobrana.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Wicko
Marian Nawrot

3312
UCHWAŁA Nr XXXVIII/108/09
Rady Gminy Wicko
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.
220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz.
U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Dz.
U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Dz.
U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Dz.
U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Dz.
U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, 2007. Dz. U.
Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173,
poz. 1218, 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223,
poz. 1458, 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420) oraz art. 8 i 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

lokalnych1) (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm.: 2005 r.
Dz. U. Nr 143, poz. 1199, 2006 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1601,
Dz. U. Nr 225, poz. 1635, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U.
Nr 249, poz. 1828, Dz. U. Nr 251, poz. 1847, 2008 r. Dz.
U. Nr 93, poz. 585, Dz. U. Nr 116, poz. 730, Dz. U. Nr 223,
poz. 1463, 2009 r. Dz. U. Nr 56, poz. 458) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w
sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2010 r. (M. P. Nr 52, poz. 742) Rada
Gminy Wicko uchwala, co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od środków
transportowych obowiązujące na terenie gminy:
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1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie

530,00 zł.

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

743,00 zł.

c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

955,00 zł.

d/ od 12 ton do poniżej 18 ton

1.329,00 zł.

e/ od 18 ton do poniżej 25 ton

1.676,00 zł.

f/ od 25 ton do poniżej 29 ton

1.804,00 zł.

g/ równej lub wyższej niż 29 ton:

z zawieszeniem pneumatyczne
lub uznanym za równoważne

z innym system
zawieszenia osi jezdnych

2 osie

1.697,00 zł.

1.697,00 zł.

3 osie

1.697,00 zł.

1.697,00 zł.

4 osie i więcej

1.804,00 zł.

2.602,00 zł.

2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ od 3,5 do 9 ton włącznie
b/ od powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

955,00 zł.
1.167,00 zł.

Liczba osi jezdnych
Dopuszczalna masa całkowita
dla zespołu pojazdów:

Z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za równoważne

Z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych

2 osie
c/ od 12 ton do poniżej 25 ton

1.190,00 zł.

1.190,00 zł.

d/ od 25 ton do poniżej 31 ton

1.581,00 zł.

1.581,00 zł.

e/ od 31 ton do 36 ton włącznie

1.639,00 zł.

2.054,00 zł.

f/ powyżej 36 ton

1.591,00 zł.

2.058,00 zł.

g/ od 12 ton do poniżej 25 ton

1.323,00 zł.

1.828,00 zł.

h/ od 25 ton do poniżej 31 ton

1.327,00 zł.

1.828,00 zł.

i/ od 31 ton do 36 ton włącznie

1.327,00 zł.

1.828,00 zł.

j/ powyżej 36 ton do poniżej 40 ton

1.327,00 zł.

1.828,00 zł.

k/ od 40 ton i wyżej

1.910,00 zł.

2.657,00 zł.

3 osie
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3. 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:
a/ od 7 ton do poniżej 12 ton

266,00 zł.

Liczba osi jezdnych
Dopuszczalna masa całkowita

Z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za równoważne

Z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych

b/ od 12 ton do poniżej 25 ton

191,00 zł.

340,00 zł.

c/ od 25 ton do 33 ton włącznie

340,00 zł.

596,00 zł.

d/ powyżej 33 ton

340,00 zł.

596,00 zł.

e/ od 12 ton do poniżej 25 ton

225,00 zł.

329,00 zł.

f/ od 25 ton do poniżej 28 ton

225,00 zł.

329,00 zł.

g/ od 28 ton do poniżej 33 ton

652,00 zł.

902,00 zł.

h/ od 33 ton do poniżej 38 ton

902,00 zł.

1.371,00 zł.

1.220,00 zł.

1.804,00 zł.

j/ od 12 ton do poniżej 33 ton

718,00 zł.

1.000,00 zł.

k/ od 33 ton do 36 ton włącznie

718,00 zł.

1.000,00 zł.

l/ powyżej 36 ton do poniżej 38 ton

718,00 zł.

1.000,00 zł.

1.000,00 zł.

1.360,00 zł.

dla zespołu pojazdów:

1 oś

2 osie

i/ od 38 ton i wyżej
3 osie

ł/ od 38 ton i wyżej

4. Od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc

1.061,00 zł.

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.485,00 zł.
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§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku od środków
transportowych od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Wicko
Marian Nawrot

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 2006 r. Nr 121, poz.
844 ze zm.)

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

3313
Uchwała Nr XXXI/251/09
Rady Miejskiej Krynica Morska
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; z 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 i Nr 167, poz. 1759; z
2005 r. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181
poz. 337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974 Nr 173
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 111 Nr 223 poz. 1458; z
2009 r. Nr 52 poz. 420) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(1) (t.j. Dz. U. z
2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz.
1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828 i Nr 251 poz.
1847; z 2008 Nr 93 poz. 585, Nr 111 poz. 730 Nr 223 poz.
1463; z 2009 r. Nr 56 poz. 458) Rada Miejska uchwala,
co następuje:
§1
Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1 m2
powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,70 zł od 1 ha
powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30
zł od 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,55 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- 17,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 8,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,80
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych – w tym:
— zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,30 zł od 1 m 2
powierzchni użytkowej
— od budynków letniskowych (rekreacyjnych)
wykorzystywanych w okresie letnim – 6,30 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
— od budynków gospodarczych – 5,20 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej
— od garaży wolnostojących - 5,80 zł od 1 m 2
powierzchni użytkowej
3) od budowli:
— służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz doprowadzania wody - 1% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3
–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
— pozostałych budowli 2% ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§2
Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 06 listopada 2008 r. Nr XXIV/157/08 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na
2009 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Krynica Morska.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w DziennikuUrzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Agnieszka Jaworska
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Uchwała Nr XXXI/252/09
Rady Miejskiej Krynica Morska
z dnia 17 listopada 2009 r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, sposobu poboru, terminu płatności, inkasentów oraz
wprowadzenia zwolnień od opłaty na 2010 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 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 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128
Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz.
974 Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 111 Nr 223
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 19 pkt 1 lit. b,
pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych(1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
121 poz. 844 Nr 143 poz. 1199, 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 111 poz. 730 Nr 223
poz. 1463; z 2009 r. Nr 56 poz. 458) i art. 47 § 4 a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.
U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 732,
Nr 93, poz. 894, Nr 143 poz. 1199; z 2006 r. Nr 66 poz. 470,
Nr 104 poz. 708, Nr 143 poz. 1031, Nr 217 poz. 1590, Nr
225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 105 poz. 751, Nr 112 poz. 769,
Nr 120 poz. 818 Nr 192 poz. 1378, Nr 195 po.1414 Nr 225
poz. 1671; z 2008 r. Nr 118 poz. 745 Nr 141 poz. 888 Nr
180 poz. 1109 Nr 209 poz. 1316,1318 i 1320; z 2009 r. Nr
18 poz. 97 Nr 44 poz. 362 Nr 57 poz. 466) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej
pobieranej od osób fizycznych przebywających
okresowo na terenie administracyjnym Gminy
Miasta Krynica Morska dłużej niż dobę w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych
w wysokości 1,60 zł
2. Opłatę miejscową określoną w ust. 1 pobiera
się w okresie od 1 maja do 30 września roku
podatkowego.
§2
1. Ustaloną w § 1 opłatę miejscową pobieraną od dzieci,
młodzieży uczącej się, oraz emerytów i rencistów
obniża się o 50%.
2. Zwalnia się z opłaty miejscowej dzieci do lat 3.
§3
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze
inkasa.
2. Inkasentami są właściciele, posiadacze, użytkownicy,
kierownicy(lub upoważnione przez nie osoby),
domów wczasowych, hoteli, pensjonatów, pokoi
gościnnych, kempingów strzeżonych pól biwakowych,
namiotowych lub innych podobnych zakładów, w
których przebywają wymienione w § 1 osoby.
3. Inkasentami opłaty miejscowej mogą być pracownicy
Urzędu Miasta Krynica Morska:
1. Krystyna Skrzek – inspektor
2. Małgorzata Maliszewska – samodzielny referent
3. Edyta Jakimowicz – inspektor.
4. Z inkasentami wymienionymi powyżej Burmistrz
Miasta Krynica Morska zawrze stosowną umowę

5.

6.
7.

8.

cywilno- prawną, w której określi szczegółowe zasady
poboru i rozliczania opłaty miejscowej oraz wypłaty
wynagrodzenia za inkaso.
Poboru opłaty miejscowej osoby wymienione w
ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu dokonują na drukach
ścisłego zarachowania – kwitariuszu wpłat opłaty
miejscowej, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
Kwitariusz pobiera się w Urzędzie Miasta Krynica
Morska.
Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje
wynagrodzeniew wysokości 10% zainkasowanej
opłaty.
Rozliczenie zainkasowanych kwot na podstawie
kwitariusza wpłat opłaty miejscowej następuje w
terminie do 15 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, którego rozliczenie dotyczy w kasie Urzędu
Miasta Krynica Morska.
§4

Osoby przebywające w celach wypoczynkowych,
szkoleniowych lub turystycznych na terenie administracyjnym Gminy Miasta Krynica Morska poza zakładami
określonymi w § 3 ust. 2 przez okres dłuższy niż dobę
wpłacają opłatę miejscową w kasie Urzędu Miasta Krynica Morska przy dokonaniu czynności związanych z
zameldowaniem.
§5
Organ podatkowy ma prawo przeprowadzić kontrolę
celem sprawdzenia prawidłowości poboru opłaty miejscowej.
§6
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Krynica Morska.
§7
Traci moc uchwała Nr XXIV/154/08 z dnia z dnia 06
listopada 2008 r. w sprawie określenia dziennych stawek
opłaty miejscowej, sposobu poboru, terminu płatności,
inkasentów oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty,
która została zmieniona Uchwałą Nr XXVI/182/09 z dnia
26 lutego 2009 r. i Uchwałą Nr XXVII/200/09 z dnia 28
kwietnia 2009 r.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Agnieszka Jaworska
1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw wspólnot europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 170

Poz. 3314, 3315

— 12963 —

2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999 r.)

Dane dotyczące ogłoszenia ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3315
Uchwała Nr XXXI/253/09
Rady Miejskiej Krynica Morska
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2010 rok
Działając 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 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 175 poz. 1457; z
2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r., Nr 48
poz. 327 i Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr
180 poz. 111 Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420)
oraz art. 19 pkt 1 lit.a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.oku o podatkach i opłatach lokalnych (1) (t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 143 poz. 1199, Nr220
poz. 1601, Nr 225 poz. 1635,Nr 245 poz. 1775, N 249 poz.
1828, Nr 251 poz. 1847; z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 111
poz. 730 Nr 223 poz. 1463; z 2009 r. Nr 56 poz. 458) i art.
47 § 4a ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia
1997 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, Nr 85 poz. 727,
Nr 86 poz. 732, Nr 93, poz. 894, Nr 143 poz. 1199; z 2006 r.
Nr 66poz. 470, Nr 104 poz. 708, Nr 143 poz. 1031, Nr 217
poz. 1590, Nr 225 poz. 1635 z 2007 r. Nr 105 poz. 751, Nr
112 poz. 769, Nr 120 poz. 818 Nr 192 poz. 1378, Nr 195
poz. 1414, Nr 225 poz. 1671; z 2008 r. Nr 118 poz. 745,
Nr 141 poz. 888, Nr 180 poz. 1109 Nr 209 poz. 1316, 1318
i 1320; z 2009 r. Nr 18 poz. 97 Nr 44 poz. 362 Nr 57 poz.
466) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1
1. Biorąc pod uwagę zapisy uchwały Rady Miejskiej
Krynica Morska z dnia 10 grudnia 2001 r. Nr
XXXVIII/284/01, dzielącej teren gminy na 4 strefy, w
których prowadzony jest handel, ustala się dzienną
stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób
prawnych oraz od jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej dokonujących
sprzedaży w następującej wysokości:
1) W strefie A:
a) od zajętej powierzchni terenu do 9 m2 - 20,00 zł
b) od zajętej powierzchni terenu powyżej 9 m2 do
- 30,00 zł
16 m2
c) od zajętej powierzchni terenu powyżej 16 m2 do
- 40,00 zł
35 m2
2) W pozostałych strefach w zależności od zajętej
powierzchni terenu stawki opłaty targowej zostają
podwyższone o:
a) 10 zł w strefie B
b) 15 zł w strefie C
c) 20 zł w strefie D
3) We wszystkich strefach:
a) za sprzedaż z ręki - 30 zł
b) od zajętej powierzchni terenu powyżej 35 m2 300 zł
2. Stawki opłaty określone w ust. 1 niniejszego paragrafu
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obowiązują w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia roku
podatkowego, a w pozostałym okresie na terenie całej
gminy obowiązują stawki w wysokości określonej dla
strefy A.
3. Opłatę targową pobiera się w okresie od 1 maja do 30
września roku podatkowego.
4. Obowiązkowi opłaty targowej podlegają podmioty
handlujące we wszystkich miejscach na terenie Gminy
Miasta Krynica Morska, uznanych za targowiska w
rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.).
§2
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Wyznacza się Pana Tomasza Nowakowskiego na
inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Miasta
Krynica Morska.
3. Terminem płatności opłaty targowej jest termin
zażądania opłaty przez inkasenta.
4. Pobór opłaty targowej inkasent dokonuje na druku
ścisłego zarachowania - kwitariuszu opłaty targowej,
którego wzór stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
5. Kwoty z zainkasowanej gotówki przyjmujący inkasa
opłaty targowej będzie wpłacał do kasy Urzędu Miasta
Krynica Morska po uprzednim rozliczeniu do 15-go i
30-ego każdego miesiąca.
6. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej
w wysokości 13% zainkasowanej kwoty.
7. Wynagrodzenie za inkaso płatne jest za okresy
miesięczne.
8. Szczegółowe zasady poboru i rozliczanie opłaty
targowej oraz wypłaty wynagrodzenia za inkaso
określa każdorazowo umowa zawarta pomiędzy
Burmistrzem Miasta Krynica Morska a inkasentem.

§3
Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/156/08 z
dnia 06 listopada 2008 r. w sprawie określenia dziennych
stawek opłaty targowej, sposobu poboru, inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Krynica Morska.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Agnieszka Jaworska
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw wspólnot
europejskich:
1) . dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w
sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów
między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE l 368
z 17.12.1992 r.),
2) . dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe
(Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie
– z dniem uzyskaniaprzez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiejwydanie specjalne.
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Uchwała Nr XXXI/254/09
Rady Miejskiej Krynica Morska
z dnia 17 listopada 2009 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, sposobu poboru, terminu płatności oraz wprowadzenia
zwolnień od opłaty na 2010 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr113, 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 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128;
Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz.
974 Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 111, Nr 223
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 18 a i art. 19
pkt 1,lit.f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (1) (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz.
844; Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775
i Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847; z 2008 r. Nr 93 poz.
585, Nr 116poz. 730 Nr 223 poz. 1463; z 2009 r. Nr 56 poz.
458) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1

3. Opłata od posiadania psa płatna jest w kasie Urzędu
Miasta Krynica Morska lub na konto Urzędu Miasta
BS Stegna Nr 55830800010006168120000010.
§4
Traci moc uchwała Rady Miejskiej z dnia 06 listopada
2008 r. Nr XXIV/158/08 w sprawie wprowadzenia opłaty
od posiadania psów, sposobu poboru, terminu płatności
oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Krynica Morska.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Wprowadza na terenie Gminy Miasta Krynica Morska
opłatę od posiadania psów.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Agnieszka Jaworska

§2
Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania
psów:
1) od każdego posiadanego psa w wysokości - 44 zł
2) dla osób poniżej 65 lat prowadzących samodzielnie
gospodarstwo domowe, których jedynym źródłem
utrzymania jest emerytura lub renta, ustala się stawkę
opłaty od jednego psa w wysokości – 22 zł
§3
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania
w terminie do 30 czerwca roku podatkowego lub w
terminie 14 dni od daty nabycia psa.
2. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca, opłata płatna
jest w połowie jej wysokości.

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 199 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
Rzeczypospolitą Polska członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3317
Uchwała Nr XXXI/255/09
Rady Miejskiej Krynica Morska
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 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 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337; z 2007 r., Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz.
974 Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 111 Nr 223
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 10 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(1) (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 143 poz. 1199,
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 111 poz. 730, Nr 223 poz. 1463; z 2009 r. Nr 56 poz.
458) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1
Określa się następujące stawki podatku od środków
transportowych:
1. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 569,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 797,00 zł
c) powyżej 9 ton
– 1.253,00 zł
2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masie całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku
wynoszą:
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Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie
jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym
lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne
3
Dwie osie
1425

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

4

12

13

13
14

14
15

1482

1482
1596

1596
1710

1710

1825

1482
1597

1596
1710
1823
1939
2052
2165

12

1710
1823
1939
2052
Cztery osie i więcej
25
1596

25
27

27
29

1710
1823

1823
1939

29
31

31

1939
2047

2561
2580

15
Trzy osie
12
17

17
19

19
21
23
25

21
23
25

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12
ton stawka podatku wynosi - 910.00 zł.
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których

1710

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

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

Oś jezdna (osie
jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne
3
Dwie osie

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

12

18

967

1024

18
25

25
31

1024
1139

1139
1251

1542

1992

1358
1880

1880
2580

31

4

Trzy osie
12
40

40
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5. Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawka
podatku wynosi – 330.00 zł.
6. Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art.

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

1
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2

8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku wynoszą:

Stawki podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie
jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne
3

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

4

Jedna oś
12

18

340

455

18
25

25

455
568

568
682

12

28

455

569

28
33

33
38

672
924

924
1413

1400

1832

738
1032

1032
1413

Dwie osie

38
Trzy osie
12
38

38

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc
- 1.070 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
-1.424 zł
§3
Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych, od środków transportowych posiadających katalizatory lub inne tego typu
urządzenia określa się w wysokości:
— dla środków transportowych, o których mowa w § 1
pkt 1 uchwały:
lit a) 512.00 zł
lit b) 683.00 zł
lit c) 1140.00 zł
— dla środków transportowych, o których mowa w § 1
pkt 3 uchwały - 797.00 zł
— dla środków transportowych, o których mowa w § 1
pkt 5 uchwały - 284.00 zł
— dla środków transportowych, o których mowa w § 1
pkt 7 uchwały:
lit a) 1025.00 zł
lit b) 1310.00 zł
§3
Traci moc uchwała Rady Miejskiej z dnia 06 listopada 2008 r. Nr XXIV/155/08 w sprawie określenia stawek
podatku od środków transportowych na 2009 r.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Krynica Morska.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Agnieszka Jaworska
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 1992 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
Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/352/2009
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 18 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku
z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828;
z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz.
1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 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 uchwala, co następuje:
§1
1. Stawki podatku od nieruchomości położonych w
Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański zwanej dalej
„Miastem” wynoszą rocznie:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,60 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 – 19,90 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szewstwa
naprawkowego i maglowania – 9,22 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,97 zł od
1 m² powierzchni użytkowej,
5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
6) od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
7) od garaży w zabudowie szeregowej i wolnostojących – 4,55 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
8) od pozostałych budynków – 6,40 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
9) od budowli:
a) wchodzących w skład systemu kanalizacji sanitarnej 0,3% ich wartości,
b) pozostałych budowli 2% ich wartości,
10) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,74 zł od

1 m² powierzchni,
b) wykorzystywanych na cele mieszkaniowe oraz
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31 zł od 1 m²
powierzchni,
c) pozostałych – 0,39 zł od 1 m² powierzchni,
d) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,70 zł od 1 ha
powierzchni,
11) od budynków lub ich części, stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych, w których
osoby te rozpoczynają działalność gospodarczą
na terenie Miasta, o ile w ostatnim roku podatkowym takiej działalności na terenie Miasta nie
prowadziły i nie są postawione w stan likwidacji
lub upadłości – 10,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
12) od nowo wybudowanych budynków lub ich części,
przeznaczonych i wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w pierwszym
i drugim roku powstania obowiązku podatkowego
– 10,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Stawka
nie dotyczy obiektów istniejących lub ich części,
dla których zmieniono funkcję, rodzaj działalności
lub nastąpiła zmiana właściciela.
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty
oraz budynki lub ich części, za wyjątkiem związanych
z działalnością gospodarczą, zajęte na:
1) prowadzenie 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.),
2) prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 19 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.
889 z późn. zm.).
3. Należności z tytułu podatku od nieruchomości płatne
są w ustalonych terminach do kasy lub na rachunek
bankowy Miasta.
§2
1. Stawki wymienione w § 1 ust. 1 pkt 11 i 12 stanowią
program pomocy de minimis, która może być
udzielona jeżeli spełnione są warunki określone w
Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15
grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88
Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z
2006 r. Nr 379 poz. 5).
2. Pomoc de minimis może być udzielona jeżeli nie
podniesie ona ogólnej kwoty pomocy de minimis
otrzymanej przez przedsiębiorstwo w okresie 3 lat
budżetowych do poziomu powyżej pułapu 200.000
EUR.
3. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy
przekazuje organowi podatkowemu pełną informację
o innej pomocy de minimis udzielonej w ciągu
ostatnich trzech lat budżetowych, w terminie złożenia
deklaracji/informacji podatkowej.
4. Podstawą obliczenia wartości pomocy jest różnica
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między stawką określoną w § 1 ust. 1 pkt 2, a stawkami
określonymi w § 1 ust. 1 pkt 11 i 12.
§3
Traci moc uchwała Nr XXIV/225/2008 Rady Miasta
Pruszcz Gdański z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Jarosław Wasilewski

3319
UCHWAŁA Nr XXXVIII/353/2009
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw
związanych z jej poborem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art.
15 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.
1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1828; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz
pkt 4 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 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 uchwala, co następuje:
§1
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na targowiskach w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
1. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności
przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie
z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone
przez prowadzącego targowisko.
2. Targowiskiem w rozumieniu niniejszej uchwały
są miejsca wyznaczone przez Radę Miasta Pruszcz
Gdański oraz wszelkie inne miejsca, w których
prowadzony jest handel z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana
w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem
targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów,
aukcji i wystaw.

zawartych z Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego.
§4
1. Inkasentom ustala się wynagrodzenie w wysokości
do 10% pobranej opłaty targowej plus należny od
wynagrodzenia podatek VAT.
2. Szczegółowe zasady rozliczania z inkasentami określa
umowa wymieniona w § 3 pkt 3 niniejszej uchwały.
§5
Dowód uiszczenia opłaty targowej winien być wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości
prawnej, dokonującej sprzedaży zgodnie z § 1 uchwały.
§6
Opłatę targową od stoisk handlowych zajmujących
się sprzedażą okazjonalną (znicze nagrobkowe, kwiaty,
choinki) należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Pruszcz
Gdański.
§7
Traci moc uchwała Nr XXIV/226/2008 Rady Miasta
Pruszcz Gdański z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz
uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej
poborem.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Jarosław Wasilewski
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/353/2009
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 18 listopada 2009 r.

§3
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa
na targowiskach wyznaczonych przez Radę Miasta
Pruszcz Gdański.
2. Do poboru opłaty targowej w miejscach ustalonych
na targowiska przez Radę Miasta Pruszcz Gdański,
wyznacza się jako inkasentów zarządzających tymi
targowiskami.
3. Inkasenci dokonują inkasa na podstawie umów

Wysokość opłaty targowej ustalonej na 2010 r.
1. Na targowiskach miejskich:
1) od stoiska handlowego przenośnego:
a) - do 1 m² - 3,00 zł,
b) - od 1 m² - 7,00 zł,
2) od stoiska handlowego stałego: - stół - 7,00 zł,
3) od stoiska handlowego z dowolnym pojazdem
mechanicznym:
a) - do 0,7 t – 6,00 zł,
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b) - od 0,7 t do 2 t – 9,00 zł,
c) - powyżej 2 t – 21,00 zł.
2. W miejscach, na których prowadzona jest okazjonalna
działalność handlowa -13,00 zł za każdy rozpoczęty
metr kwadratowy powierzchni, jednak nie więcej niż
681,54 zł dziennie.

Poz. 3319, 3320

3. W miejscach przeznaczonych na prowadzenie giełdy
samochodowej:
1) - od miejsca zajmowanego przez pojazd wystawiony w ofercie sprzedaży - 8,00 zł,
2) - od osoby handlującej innymi towarami - 21,50 zł.

3320
UCHWAŁA Nr XXXVIII/354/2009
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214,
poz. 1806; 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 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr
249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775, Nr
249, poz. 1828; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2010 r. (M. P. z 2009 r., Nr 67, poz.
872) oraz pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
03 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 uchwala, co
następuje:

4)

5)

§1
1. Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie miasta
Pruszcza Gdańskiego:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: - od
samochodu spełniającego normy ekologiczne
EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V 525,00 zł,
- od pozostałych samochodów 630,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: - od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO
II, EURO III, EURO IV, EURO V 945,00 zł, - od
pozostałych samochodów 1.050,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: - od samochodu
spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO
III, EURO IV, EURO V 1.155,00 zł, - od pozostałych
samochodów 1.260,00 zł,
2) od samochodu ciężarowego:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
2.400,00 zł,
b) z pozostałym zawieszeniem: - od 12 ton i poniżej
29 ton 2.400,00 zł, - od 29 ton i powyżej 2.570,00
zł,

6)

7)

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5
tony i poniżej 12 ton, z tym że:
a) od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III,
EURO IV, EURO V 1.365,00 zł,
b) od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych 1.470,00 zł,
od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne: - od 12 ton do 36
ton włącznie 1.855,00 zł, - powyżej 36 ton 1.970,00 zł,
b) z pozostałym zawieszeniem z dwoma osiami - od 12
ton i poniżej 31 ton 1.855,00 zł, - od 31 ton i powyżej
1.990,00 zł,
c) z pozostałym zawieszeniem z trzema osiami i więcej
- od 12 ton i poniżej 40 ton 1.970,00 zł, - od 40 ton
i powyżej 2.580,00 zł,
od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton: 1.050,00 zł,
od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne - od 12 ton do 36
ton włącznie 1.170,00 zł, - powyżej 36 ton 1.540,00
zł,
b) z pozostałym zawieszeniem z jedną i dwoma osiami
- od 12 ton i poniżej 38 ton 1.520,00 zł, - od 38 ton
i powyżej 1.785,00 zł,
c) z pozostałym zawieszeniem z trzema i więcej osiami
- od 12 ton i poniżej 38 ton 1.510,00 zł, - od 38 ton
i powyżej 1.730,00 zł,
od autobusów, w zależności od liczby miejsc
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc: - spełniającego normy
ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V
630,00 zł, - od pozostałych autobusów 735,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: - spełniającego
normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV,
EURO V 1.470,00 zł, - od pozostałych autobusów
1.575,00 zł.
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§3

§2
Traci moc uchwała Nr XXIV/228/2008 Rady Miasta
Pruszcz Gdański z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Jarosław Wasilewski

3321
UCHWAŁA Nr XLI/313/09
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/139/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 81 ust. 1 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568, ze zm.) Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§1
W § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Wnioski o dotację, można składać przez cały rok budżetowy, na dofinansowanie prac przeprowadzanych w
danym roku budżetowym.”

§2
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez
zmian.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

3322
UCHWAŁA Nr XL/326/2009
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
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.1)), art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. 2)), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742), uchwala się,
co następuje:
§1
Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od
nieruchomości na rok 2010, obowiązujących na terenie Gminy Bytów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Bytów.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.,

po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Wiczkowski

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 160, 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
i z 2009 r. Nr 56, poz. 458.
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/326/2009
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 25 listopada 2009 r.
WYSOKOŚĆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2010
1) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,73 zł od 1m2
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 - 0,21
zł od 1 m2

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m2 pow. użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- 19,72 zł od 1 m2 pow. użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 9,57 zł od 1 m2 pow. użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16
zł od 1 m2 pow. użytkowej
e) letniskowych - 6,88 zł od 1 m2 pow. użytkowej
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,67
zł od 1 m2 pow. użytkowej
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 37 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

3323
UCHWAŁA Nr XXXIII/378/09
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone
w ustawie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 i art.
42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458
oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.:
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr
251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz.
730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości:
1) Od 1m2 powierzchni użytkowej:
a) budynków mieszkalnych lub ich części
0,50 zł
b) budynków mieszkalnych posiadających jedynie
źródło ogrzewania nie na paliwo stałe
0,26 zł
c) budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza
lub leśna oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
18,76 zł
d) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
7,85
zł
e) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych
3,61 zł

f) od pozostałych budynków lub ich części, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
5,64 zł
2) Od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 – 6 ustawy
3) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna z
wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi
- od 1 m2 powierzchni
0,68 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne i retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni
3,23 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od
0,21 zł
1 m2 powierzchni
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Nieruchomości lub ich części zajęte przez:
a) domy opieki społecznej,
b) żłobki,
c) biblioteki publiczne,
d) jednostki realizujące zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z upośledzeniem
umysłowym,
e) miejskie służby i straże.
2) Powierzchnię piwnic i strychów, z wyjątkiem zajętych
na mieszkanie, garaż lub prowadzenie działalności
gospodarczej.
3) W przypadku, gdy w budynku mieszkalnym nie ma
ani strychu, ani piwnicy zwalnia się od podatku - 15m2
powierzchni w budynku gospodarczym, jeżeli pełni on
faktycznie funkcję strychu lub piwnicy. Zwolnienie to
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dotyczy budynku gospodarczego usytuowanego w
najbliższym otoczeniu przy budynku mieszkalnym.
4) Grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte pod
cmentarze komunalne.

Chojnicach z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia
innych zwolnień niż określone w ustawie (Dz.Urz.Woj.
Pom. Nr 127, poz. 2991).

§3

§5

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta
Chojnice.

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

§4
Traci moc uchwała Nr XXII/267/08 Rady Miejskiej w

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski

3324
UCHWAŁA Nr XXXIII/379/09
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz 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, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,
poz. 1825; z 2007 Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz.
730 i Nr 237, poz. 1655 oraz 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. Nr 68, poz. 886) uchwala
się, co następuje:

§1
Obniża się średnią cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2010 r., z kwoty
34,10 zł do 30,00 zł za 1 kwintal.
§2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta
Chojnice.
§3
Traci moc uchwała Nr XXII/269/08 Rady Miejskiej w
Chojnicach z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia
podatku rolnego (Dz.Urz. Woj.Pom. Nr 127, poz. 2993).
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski

3325
Uchwała nr XXX/325/09
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 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. Nr80, 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), art. 5 ust. 1 i ust. 3 oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zmieniony:

Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601; 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) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. (MP Nr 52, poz. 742)
w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w
podatkach i opłatach lokalnych w 2010 r., Rada Miejska
w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) OD GRUNTÓW:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
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darczej, 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
4,04 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m²
powierzchni
0,39 zł,
2) OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:
a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej
0,65 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1m² powierzchni użytkowej
18,00 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 1 m² powierzchni użytkowej
9,57 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od
1 m² powierzchni użytkowej
4,16 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od
1 m² powierzchni użytkowej
6,88 zł,

3) Od budowli 2% i ich wartości określonej na postawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§2
Obniża się stawkę podatku od nieruchomości wymienionych w § 1 pkt 2 lit. e będących własnością emerytów
i rencistów do kwoty 5,00 zł za 1 m² powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem § 3,
§3
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub
ich części pozostałe po przekazaniu gospodarstwa rolnego za emeryturę lub rentę, z wyjątkiem budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§4
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dzierzgoniu Nr
XIX/216/09 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2010 r.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Procyk

3326
Uchwała nr XXX/326/09
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu ich płatności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 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), art. 19
pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zmieniony: Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601; 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) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. (MP Nr 52, poz.
742) w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w
podatkach i opłatach lokalnych w 2010 r., Rada Miejska
w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:
§1
Określa się dzienne stawki opłaty targowej od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących
sprzedaży na targowiskach na terenie gminy Dzierzgoń

w następujących wysokościach:
Przy sprzedaży:
a) ze stoiska otwartego zadaszanego
b) ze stoiska otwartego bez zadaszenia
c) na targowisku rolniczym

31,00 zł,
19,00 zł,
19,00 zł,

§2
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w
którym dokonywana jest sprzedaż.
§3
Traci moc uchwała nr XIX/217/08 Rady Miejskiej w
Dzierzgoniu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie
ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
oraz określenia terminu ich płatności.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2010 r.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Procyk
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UCHWAŁA Nr XXX/327/09
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie stwierdzenia utraty mocy uchwały Nr XIX/219/08 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 października
2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 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. Nr80, 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; Nr 157, poz. 1241),
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 zmieniony:
Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Dz. U. 249, poz. 1825,
Dz. U. 245, poz. 1775; Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 747;
z 2008 r. Dz. U. Nr 116, poz. 730, Dz. U. 237, poz. 1655;
Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458), Rada Miejska uchwala,
co następuje:

§1
Traci moc uchwała Nr XIX/219/08 Rady Miejskiej w
Dzierzgoniu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgoniu.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2010 r.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Procyk

3328
UCHWAŁA Nr XXXVIII/455/09
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.
5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3
sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52,
poz. 742) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
- 0,65 zł
2) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej dla nieruchomości położonych w I
strefie miasta
- 19,67 zł
3) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej dla nieruchomości położonych w II
strefie miasta
- 18,63 zł
4) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub

ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej dla nieruchomości położonych poza
granicami miasta
- 14,95 zł
5) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
— 4,00 zł
6) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
— 9,57 zł
7) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,44 zł
8) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków letniskowych
- 6,88 zł
9) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
10) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków
— 0,75 zł
11) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
— 4,04 zł
12) od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
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łalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
— 0,26 zł
I i II strefę określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc Uchwała Nr XXIV/299/08 Rady Miejskiej w
Kartuzach z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
Kartuzy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.
Wiceprzewodniczący Rady
Edmund Dunst
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/455/09
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 18 listopada 2009 r.
Podział obszaru administracyjnego miasta Kartuzy na
strefy dla celów związanych z określeniem wysokości

stawek podatku od nieruchomości od budynków lub ich
części
I strefa – obejmuje budynki lub ich części położone na
obszarze ulic:
- ul. Rynek i pasaż przy Rynku – całość
- Plac Brunona – cały
- ul. Jeziorna – cała
- część ul. 3-go Maja/od Placu Brunona: prawa strona
– od Nr 2 do Nr 8, lewa strona – od Nr 1 do Nr 13/
- ul. 11 Listopada - cała
- ul. J. Bielińskiego – cała
- ul. Dworcowa – cała łącznie z targowiskiem
miejskim
- ul. Kościuszki – cała
- ul. Gen. J. Hallera – cała
- ul. Parkowa – cała
- część ul. Gdańskiej/od ul. Jeziornej: prawa strona – od
Nr 2 do Nr 12, lewa strona – od Nr 1 do Nr 21 do ul.
Marszałka J. Piłsudskiego/
- ul. Marszałka J. Piłsudskiego – cała – do dyskontu
spożywczego “Biedronka” wraz z przyległymi
obiektami/budynki Spółdzielni Mieszkaniowej/
- część ul. Zamkowej/od ul. Sędzickiego: prawa strona
– od Nr 2 do Nr 36, lewa strona – od Nr 1 do Nr 45 do
Osiedla J. Wybickiego pomiędzy blokami Nr 1,2,3,5,8,
boiskiem szkolnym i blokami Nr 12,10 i 9.
II strefa – obejmuje pozostały obszar w granicach administracyjnych miasta Kartuzy/nie zaliczany do I strefy/.

3329
Uchwała Nr XXXVIII/456/09
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.), art 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.:
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm.), 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 Obwiesz-

czenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2010 r. (M.P. Nr 67, poz. 872) Rada
Miejska na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala,
co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych na rok 2010:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
Stawka podatku w złotych

Masa całkowita pojazdu
w tonach

Wyprodukowane po 1992 roku

Wyprodukowane do 1992 roku
włącznie

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

701

723

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

1.098

1.146

Powyżej 9 i poniżej 12

1.376

1.448
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2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
Liczba osi jezdnych i
dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż

Mniej niż

Stawki podatku w złotych
Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie jezdne
12

18

1.799

1.811

18

26

1.991

2.112

2.273

2.486

26
Trzy osie jezdne
12

18

1.447

1.568

18

26

1.991

2.112

2.273

2.486

26
Cztery osie jezdne i więcej
12

18

1.454

1.568

18

26

1.944

2.027

26

29

2.266

2.769

2.273

2.770

29

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton
Masa całkowita zespołu pojazdów
w tonach
Od 3,5 i poniżej 5,5

Stawka w złotych
Wyprodukowane po 1992 roku

Wyprodukowane do 1992 roku
włącznie

966

1.051

Od 5,5 i poniżej 9

1.207

1.305

Od 9 i poniżej 12

1.533

1.654

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub większej niż 12 ton
Liczba osi jezdnych i
dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów
Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznawanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie jezdne
12

18

1.811

1.870

18

31

1.930

2.139

31

37

1.932

2.140

2.285

2.487

37
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Liczba osi jezdnych i
dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów

Stawka podatku w złotych

Trzy osie jezdne
12

18

1.811

2.010

18

37

1.931

2.012

37

40

2.210

2.769

2.212

2.770

40

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
Masa całkowita zespołu pojazdów
w tonach
Od 7 i poniżej 12

Stawka w złotych
Wyprodukowane po 1992 roku

Wyprodukowane do 1992 roku
włącznie

841

898

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Liczba osi jezdnych i
dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów
Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Jedna oś jezdna
12

18

1.237

1.283

18

37

1.633

1.634

1.763

1.856

37
Dwie osie jezdne
12

18

1.236

1.283

18

38

1.633

1.634

1.763

1.926

38
Trzy osie jezdne
12

18

1.237

1.283

18

37

1.633

1.634

1.739

1.763

37
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7.Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
Stawka w złotych

Liczba miejsc do siedzenia

Wyprodukowane po 1992 roku

Wyprodukowane do 1992 roku
włącznie

Mniejsza niż 30

1.628

1.665

Równej lub wyższej niż 30

1.714

1.750

b. równej lub wyższej niż 30 miejsc

§2
Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1,3 i 7 posiadających katalizatory, bez względu na rok produkcji, stawki
podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
638 zł
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1.061 zł
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.290 zł
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a. od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony
904 zł
b. od 5,5 tony i poniżej 9 ton
1.146 zł
c. od 9 ton i poniżej 12 ton
1.471 zł
3. od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a. mniejszej niż 30 miejsc
1.568 zł

1.664 zł

§3
Traci moc Uchwała Nr XXIV/300/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2009 (Dz.
Urz.Woj.Pomorskiego z 3 grudnia 2008 r Nr 128, poz.
3027).
§4
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.
Wiceprzewodniczący Rady
Edmund Dunst

3330
Uchwała Nr XXXVIII/457/09
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2010 r. oraz unormowania niektórych
spraw dotyczących tej opłaty w Gminie Kartuzy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.), art. 18a ust. 1 oraz art.
19 pkt 1 lit.f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (teks jednolity Dz. U. z
2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.). Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala, co
następuje:

po tym terminie wówczas opłatę wpłaca się w ciągu
jednego miesiąca od daty nabycia, o ile opłaty od jego
posiadania nie zapłacił poprzedni posiadacz.
2. Wpłaty opłaty dokonuje się u inkasentów (bez prowizji)
lub w punkcie kasowym banku prowadzącym obsługę
finansową Urzędu Gminy Kartuzy(bez prowizji) bądź
przelewem na Nr konta 65 1320 1120 2431 5623 2000
0024

§1

§5

Określa się wysokość stawki opłaty od posiadania
jednego psa w kwocie 30 zł.

Wyznacza się inkasentów do poboru i obliczania
opłaty od posiadania psów:
1. w mieście Kartuzy
a) Spółdzielnię Mieszkaniową „Kaszuby” w Kartuzach
dla swoich mieszkańców,
b) dla pozostałych mieszkańców Urząd Gminy Kartuzy
2. na obszarze sołectw gminy- sołtysi

§2
Dla psów nabytych w drugiej połowie roku podatkowego opłata wymieniona w§ 1, wynosi 50% wysokości
przypadającej na dany rok.
§3
Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w
drodze inkasa.
§4
1. Opłatę wpłaca się z góry bez wezwania w terminie do
15 marca każdego roku, a gdy posiadacz psa nabył go

§6
Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty
w wysokości 10%
§7
Traci moc uchwała Nr XXIV/301/08 z dnia 29 paździer-
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nika 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek
opłaty od posiadania psów na 2009 r. oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty w Gminie
Kartuzy.

§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
Kartuzy
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązywania od 01 stycznia
2010 r.
Wiceprzewodniczący Rady
Edmund Dunst
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