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3331
UCHWAŁA Nr XXVII/179/09
Rady Gminy Bobowo
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j.: Dz. U. Nr 121
poz. 844 z 2006 r.z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) oraz Obwieszczenia Mi-
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nistra 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 Bobowo
uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych na terenie gminy:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
- 494,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
- 661,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
- 880,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równoważne o liczbie osi dwie:
— równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
15 ton
- 1644,00 zł
— równej lub wyższej niż 15 ton
- 1644,00 zł
o liczbie osi trzy:
— lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 23 ton
- 1644,00 zł
— lub wyższej niż 23 ton
- 1741,00 zł
o liczbie osi cztery i więcej:
— lub wyższej niż 12ton, a mniejszej niż 25ton
- 1827,00 zł
— lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 29 ton
- 1827,00 zł
— lub wyższej niż 29 ton
- 2687,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
o liczbie osi dwie:
— lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton
- 1644,00 zł
— lub wyższej niż 15 ton
- 1644,00 zł
o liczbie osi trzy:
— lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 23 ton
- 1741,00 zł
— lub wyższej niż 23 ton
- 1741,00 zł
o liczbie osi cztery i więcej:
— lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton
- 1827,00 zł
— lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 29 ton
- 1827,00 zł
— lub wyższej niż 29 ton
- 2687,00 zł
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3, 5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton
- 601,00 zł
b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton
- 773,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton
- 988,00 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
równej lub wyższej niż 12 ton:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
o liczbie osi dwie:
— lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton
- 1321,00 zł
— lub wyższej niż 31 ton, do 36 ton
- 2080,00 zł
— powyżej 36 ton
- 2080,00 zł
o liczbie osi trzy:
— lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton
- 1902,00 zł
— powyżej 36 ton
- 2687,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
o liczbie osie dwie:
1) Patrz poz. 3356, Uchwała RIO Nr 361/g211/W/09 z 3.12.09.

— lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton
- 1321,00 zł
— lub wyższej niż 31 ton, a mniejszej niż 36 ton
- 2080,00 zł
— lub wyższej niż 36 ton
- 2080,00 zł
o liczbie osi trzy:
— lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton
- 1902,00 zł
— powyżej 36 ton
- 2687,00 zł
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
- 387,00 zł
6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne:
o liczbie osi jedna:
— lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton
- 441,00 zł
— lub wyższej niż 36 ton
- 623,00 zł
o liczbie osie dwie:
— równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton
- 1430,00 zł
— powyżej 36 ton
- 1870,00 zł
o liczbie osi trzy
— lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton
- 1042,00 zł
— lub wyższej niż 36 ton
- 1418,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
o liczbie osi jedna
— lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton
- 525,00 zł
— lub wyższej niż 36 ton
- 623,00 zł
o liczbie osi dwie
— równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton
- 1430,00 zł
— powyżej 36t
- 1870,00 zł
o liczbie osi trzy
— lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton
- 1042,00 zł
— lub wyższej niż 36 ton
- 1418,00 zł
7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
- 1542,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1870,00 zł
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§3
Traci moc uchwała Nr XVIII/128/08 Rady Gminy Bobowo
z dnia 06 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego za
2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Skalski
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wie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczace 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

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 spra-

3332
UCHWAŁA Nr XXVII/180/09
Rady Gminy Bobowo
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie podatków i opłat lokalnych.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 19 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) i 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 późn. zm.) Obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 52, poz.
742) Rada Gminy Bobowo uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób ich 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) zajętych pod drogami innymi niż publiczne – 0,02 zł.
od 1 m2 powierzchni
d) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,21 zł. od 1 m2
powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej,
od 1,40 do 2,20 m - 0,30 zł.
powyżej 2,20 m – 0,62 zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 15,50 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
4,16 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 4,80 zł. od 1 m2
powierzchni użytkowej.
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§2
1. Oprócz zwolnień wynikających z ustawy, zwalnia się od
podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części, budowle i grunty, służące
działalności; Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sportowej, kulturalnej, przeciwpożarowej
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej,
2) budynki, budowle i urządzenia związane z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców oraz zajęte pod nie
grunty.
2. Poboru podatku w formie inkasa dokonują sołtysi.
Podatek może być uiszczony w Kasie Banku Spółdzielczego na konto gminy.
§3
Wprowadza się opłatę targową pobieraną od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących
sprzedaży w miejscach wyznaczonych do prowadzenia
działalności handlowej.
§4
1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości:
— za handel z pojazdów samochodowych i przyczep
oraz wozów konnych w wysokości 5,00 zł.,
— za handel ze straganów oraz stoisk w wysokości
10,00 zł. za zajmowaną powierzchnię do 2 m2.
2. Opłatę targową pobierają inkasenci-sołtysi.
3. Inkasenci, o których mowa w ust. 1 otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 30% zainkasowanych
kwot.
§5
Różnicowanie stawek o których mowa w par 1 pkt 1 lit.
c stanowi (pomoc de minimis) co wynika z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28.12.2006 r.)
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2010.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Skalski
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wie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczace 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

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 spra-
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UCHWAŁA Nr XXVII/182/09
Rady Gminy Bobowo
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu jego płatności sposobu poboru
na terenie gminy Bobowo.
Na podstawie art. 18 ust. 1, 2, art. 19 ust. 1 lit f ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy
Bobowo uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się opłatę od posiadania psów w wysokości 55,00
zł. rocznie od jednego posiadanego psa.
2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 18a ust. 2
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się
od opłaty od posiadania psów, osoby utrzymujące psy
do pilnowania nieruchomości, po jednym na każdą
nieruchomość.
§2
Opłatę wpłaca się z góry bez wezwania do dnia 31 marca
każdego roku, a gdy podatnik nabył psa po tym terminie,
to wówczas wpłaca opłatę w ciągu jednego miesiąca od
daty nabycia psa, jeżeli opłata od niego za dany rok nie
została wpłacona przez poprzedniego właściciela.
§3
1. Rejestrację psów oraz obliczanie i pobór opłaty od
ich posiadania w gminie Bobowo prowadzą właściwi
sołtysi i im podatnicy wpłacają opłatę bez wezwania w
terminie określonym w § 2.
2. Opłata o której mowa w § 1 podatnik może wpłacić również w Kasie BS Filii Bobowo na konto Urzędu Gminy

§4
Za inkasowanie opłaty od posiadania psów sołtysi
otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10%
kwoty zainkasowanej z tytułu tej opłaty.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2010.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Skalski

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 dotyczace ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne
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UCHWAŁA Nr XXVI/219/2009
Rady Gminy Chmielno
z dnia 5 listopada 2009 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 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) i art. 10 ust. 1 i 2

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, 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)
i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października
2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transpor-
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towych obowiązujących w 2010 r. (M.P. Nr 67, poz. 872)
Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje:
§1
Określa się stawki podatku od środków transportowych
jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej
uchwały.
§2
Do samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu od 9 ton i poniżej 12 ton związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego stosuje się stawkę podatku
określoną w załączniku nr 1 do uchwały pomniejszoną
o 50%.

§3
Traci moc Uchwała Nr XVI/150/2008 Rady Gminy
Chmielno z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień
przedmiotowych od tego podatku w Gminie Chmielno
§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
Marian Kwidziński

2) Patrz poz. 3354, Uchwała RIO Nr 367/g215/P/09 z dnia 3 grudnia 2009.

Zaáącznik
do Uchwaáy Nr XXVI/219/2009
Rady Gminy Chmielno
z dnia 5 listopada 2009 r.
1. Stawki podatku od samochodów ciĊĪarowych
o dopuszczalnej masie caákowitej powyĪej 3,5 tony i poniĪej 12 ton (art. 8 pkt 1)
Masa caákowita w tonach
powyĪej 3,5
powyĪej 5,5
powyĪej 9

5,5 wáącznie
9 wáącznie
poniĪej 12

Stawka w zá
645
885
1240

2. Stawki podatku od samochodów ciĊĪarowych
o dopuszczalnej masie caákowitej równej lub wyĪszej niĪ 12 ton (art. 8 pkt 2)
Liczba osi i dopuszczalna masa
caákowita (w tonach)
nie mniej niĪ

mniej niĪ

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 (w záotych)
oĞ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaĪne
3
Dwie osie
1360
1485
1610
1750
Trzy osie
1485
1610
1745
1855
1970
2110
Cztery osie i wiĊcej
1855
1965
2100
2215
2330

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1375
1505
1625
1755
1505
1725
1835
1965
2090
2215
1855
1965
2100
2215
2710
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3. Stawki podatku od ciągników siodáowych i balastowych przystosowanych
do uĪywania áącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie caákowitej
zespoáu pojazdów od 3,5 tony i poniĪej 12 ton (art. 8 pkt. 3)

od 3,5 tony

do 5,5 tony wáącznie

885

powyĪej 5,5 tony

do 9 ton wáącznie

1100

powyĪej 9 ton

do poniĪej 12 ton

1400

4. Stawki podatku od ciągników siodáowych i balastowych przystosowanych
do uĪywania áącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie caákowitej
zespoáu pojazdów równej lub wyĪszej niĪ 12 ton (art. 8 pkt 4)
Dopuszczalna masa
caákowita zespoáu pojazdów:
ciągnik siodáowy + naczepa,
ciągnik balastowy +
przyczepa ( w tonach)

nie mniej niĪ

Stawki podatku (w záotych)

oĞ jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za
inne systemy zawieszenia osi
mniej niĪ
równowaĪne
jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie
12

18

1500

1500

18

25

1610

1745

25

31

1730

2120

31

powyĪej

1800

2120

Trzy osie
12

40

2090

2120

40

powyĪej

2340

2680

5. Stawki podatku od przyczep i naczep, które áącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masĊ caákowitą od 7 ton i poniĪej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyáącznie z
dziaáalnoĞcią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art. 8 pkt 5)

od 7 ton

do 9 ton wáącznie

765

PowyĪej 9 ton

do poniĪej 12 ton

1015
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6. Stawki podatku od przyczep i naczep, które áącznie z pojazdem silnikowym posiadają masĊ
caákowitą równą lub wyĪszą niĪ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyáącznie z dziaáalnoĞcią
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art. 8 pkt 6)
Dopuszczalna masa caákowita
zespoáu pojazdów: naczepa/
przyczepa + pojazd silnikowy (w
tonach)

Stawka podatku (w záotych)

Nie mniej niĪ

Mniej niĪ

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

Inne zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Jedna oĞ
12

18

990

990

18

25

1115

1280

25

powyĪej

1285

1400

Dwie osi
12

28

1115

1280

28

33

1280

1515

33

38

1365

1520

38

powyĪej

1515

2020

Trzy osie
12

38

1280

1515

38

powyĪej

1515

2020

7. Stawki podatku od autobusów
w zaleĪnoĞci od liczby miejsc do siedzenia (art.8 pkt 7)
IloĞü miejsc w autobusie

Stawka w zá

Mniej niĪ 30 miejsc

885

Równej lub wyĪszej niĪ 30 miejsc

1290
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UCHWAŁA N r XXXVII/276/09
Rady Gminy Człuchów
z dnia 20 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 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.z 2001 r. Dz. U.Nr 142,
poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz. 220; Nr 62,poz.
558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr167, poz. 1759; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223,poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,poz. 420, Nr 157,poz.
1241), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm.: Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223,
poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) obwieszczenia Min.Fin.
z dn. 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 uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
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1. od budynków mieszkalnych lub ich części
0,56 zł. od m2 pow. użytkowej,
2. od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
20,51 zł od m2 pow. użytkowej,
3. od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym 9,57 zł od m2 pow. użytkowej,
4. od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
3,50 zł. od m2 pow. użytkowej,
5. od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
5,40 zł. od m2 pow. użytkowej,
6. od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,
7. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,77 zł. od m2 powierzchni,
8. od gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
4,04 zł. od 1 ha powierzchni,
9. od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,18 zł.od m2 powierzchni.
§2
Ustala się stawki od nieruchomości, dla właścicieli
nieruchomości, których jedynym źródłem utrzymania
jest emerytura lub renta bądź zasiłek przedemerytalny
w wysokości:
a) od budynków mieszkalnych lub ich części
0,28 zł. od m2 pow. użytkowej

b) od pozostałych budynków lub ich części
2,70 zł. od m2 pow. użytkowej
c) od pozostałych gruntów 0,09 zł. od m2 powierzchni
§3
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki i grunty wykorzystywane do realizacji zadań
statutowych i ustawowych gminy,
b) grunty i budowle zajęte pod ogrody zoologiczne.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt a nie obejmują
budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt b niniejszego
paragrafu będzie zastosowane pod warunkiem udokumentowania posiadania statutu ogrodu zoologicznego.
§4
Podatek od nieruchomości płatny jest w kasie Urzędu
Gminy w Człuchowie, bądź na rachunek Gminy Nr konta
B.S. Człuchów Nr 10932600060000058920000010 lub
u sołtysa.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6
Traci moc uchwała Nr XXII/167/08 Rady Gminy Człuchów z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych
zwolnień niż określone w ustawie.
§7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem
01.01.2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Bachan
3) Patrz poz. 3357, Uchwała RIO Nr 353/g219/P/09 z dnia 3 grudnia
2009.

3336
UCHWAŁA Nr 318/2009
Rady Gminy w Główczycach
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z póź.zmianami/w związku z art. 10 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych/tj.Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z póź.zmianami/oraz
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 03.08.2009 r. w
sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w
podatkach i opłatach lokalnych/M.P.Nr 52,poz. 742/ Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§1
Ustala się podatek od środków transportowych na
terenie gminy na 2010 rok według załącznika Nr 1.
§2
Zwalnia się z podatku od środków transportowych po-

jazdy bezpośrednio wykorzystywane do realizacji zadań
własnych z zakresu administracji samorządowej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Główczyce.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r.
po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Główczycach.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Puchalski
4) Patrz poz. 3353, Uchwała RIO Nr 360/g224/P/09 z dnia 3 grudnia
2009.
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 318/2009
Rady Gminy Główczyce
z dnia 19 listopada 2009 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH NA 2010 ROK
Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,50 tony do 5,50 tony włącznie 650,00 zł
b) powyżej 5,50 tony do 9 ton włącznie
760,00 zł
c) powyżej 9,0 ton i poniżej 12,0 ton
880,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
a) z dwiema osiami jezdnymi
2560,00 zł
b) z trzema osiami jezdnymi
2560,00 zł
c) z czterema i więcej osiami jezdnymi
2370,00 zł
3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,50 tony i poniżej 12 ton
1590,00 zł
4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie bez względu na liczbę osi jezdnych
2050,00 zł
b) powyżej 36 ton:
— z dwiema osiami jezdnymi
2155,00 zł
— z trzema osiami jezdnymi
2640,00 zł
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12,0 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
530,00 zł
6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą,
równą lub wyższą niż 12,0 ton z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) do 36,0 ton włącznie:
— z jedną osią jezdną
1465,00 zł
— z dwiema i trzema osiami jezdnymi
1465,00 zł
b) powyżej 36,0 ton:
— z jedną osią jezdną
1315,00 zł
— z dwiema osiami jezdnymi
1790,00 zł
— z trzema osiami jezdnymi
1790,00 zł
7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszy niż 30 miejsc
1000,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1950,00 zł

3337
UCHWAŁA Nr XXXVIII/487/2009
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn.zm, w związku z brzmieniem 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 z późn.zm.),
w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (Monitor Polski

1.

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.
(Monitor Polski Nr 67 poz. 872) Rada Gminy uchwala, co
następuje
§1
Roczne stawki podatku od środków transportowych
wynoszą:

samochody ciâçarowe o dopuszczalnej masie caãkowitej owyçej 3,5 tony owyçej poniçej 12 ton:

Stawka w zãotych

Masa caãkowita
Rok produkcji do
1993

Rok produkcji po 1993

pow. 3,5 tony do 5,5 tony wãàcznie

600,00

550,00

powyçej 5,5 tony do 9 ton wãàcznie

900,00

850,00

1.150,00

1.100,00

powyçej 9 ton i poniçej 12 ton
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2. samochody ciâçarowe o dopuszczalnej masie caãkowitej równej lub wyçszej niç 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa
caãkowita w tonach

Nie mniej niç

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

Inny system zawieszenia osi
jezdnych

Mniej niç
Dwie osie

12
13

13
14

14

15

15

1.170,00
1.200,00

1.300,00
1.350,00

1.250,00

1.400,00

1.300,00

1.450,00

Trzy osie
12

17

1.700,00

1.760,00

17

19

1.720,00

1.780,00

19

21

1.740,00

1.800,00

21

23

1.760,00

1.820,00

23

25

1.780,00

1.840,00

1.820,00

1.900,00

25

Cztery osie i wiâcej
12
25

25
27

1.940,00
1.960,00

2.000,00
2.060,00

27

29

1.980,00

2.130,00

29

31

2.000,00

2.480,00

2.020,00

2.480,00

31

3. ciàgniki siodãowe lub balastowe przystosowane do uçywania ãàcznie z naczepà lub przyczepà o dopuszczalnej
masie caãkowitej zespoãu pojazdów od 3,5 tony i poniçej 12 ton:
Dopuszczalna masa caãkowita

Stawka w zãotych
Rok produkcji do 1993 wãàcznie Rok produkcji po 1993

od 3,5 tony i poniçej 12 tony

1.350,00

945,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 171

Poz. 3337

— 12993 —

4. ciàgniki siodãowe lub balastowe przystosowane do uçywania ãàcznie z naczepà lub przyczepà o dopuszczalnej
masie caãkowitej zespoãu pojazdów równej lub wyçszej niç 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa
caãkowita zespoãu pojazdów: ciàgnik
siodãowy + naczepa , ciàgnik
balastowy + przyczepa (w tonach)

Nie mniej niç

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

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Mniej niç
Dwie osie

12

18

900,00

18

25

950,00

980,00

25

31

980,00

1.010,00

31

36

36

950,00

1.520,00

1.960,00

1.590,00

1.960,00
Trzy osie

12

40

40

1.720,00

1.800,00

1.800,00

2.580,00

5. przyczepy i naczepy, które ãàcznie z pojazdem silnikowym posiadajà dopuszczalnà masâ caãkowità od
7 ton i poniçej 12 ton:
Stawka w zãotych

Dopuszczalna masa caãkowita

Rok produkcji do 1993 wãàcznie Rok produkcji po 1993
od 7 ton i poniçej 12 ton

550,00

480,00

6. przyczepy i naczepy, które ãàcznie z pojazdem silnikowym posiadajà dopuszczalnà masâ caãkowità
równà lub wyçszà niç 12 ton:

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

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

Inny system zawieszenia osi
jezdnych

Nie mniej niç

Mniej niç

12

18

800,00

840,00

18

25

840,00

900,00

Jedna oå

Dwie osie
12

28

960,00

1.000,00

28

33

1.000,00

1.100,00

33

36

1.100,00

1.306,00

36

38

1.200,00

1.350,00

1.250,00

1.750,00

38
1 150 00
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Trzy osie

12

36

36

38

38

1.100,00
960 00

1.250,00
1 050 00

1.250,00
1.450,00

1.310,00
1.550,00

7. autobusy, w zaleçnoåci od liczby miejsc do siedzenia:
Stawka w zãotych

Liczba miejsc do siedzenia

Rok produkcji do 1993 wãàcznie Rok produkcji po 1993
mniej niç 30 miejsc

1.250,00

1.200,00

równej lub wyçszej niç 30 miejsc

1.500,00

1.350,00

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

2. Uchwała Rady Gminy Kobylnica Nr XVI/197/2007 z dnia
12 grudnia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa
Pomorskiego Nr 1, poz. 18 z dnia 14 stycznia 2008 r.).

§3

§4

Traci moc:
1. Uchwała Rady Gminy Kobylnica Nr XXXVII/396/2005 z
dnia 09 grudnia 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 140 poz. 3345 z dnia 15 grudnia
2005 r.).

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

3338
UCHWAŁA Nr XXXVI/74/2009
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 9 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8,art. 10 ust. 1,ust
2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych1 (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
ze zm.), 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 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), Rada Gminy
uchwala, co następuje:

3)

4)

§1
1. Określa się następujące stawki podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie gminy:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
645,- zł
b) powyżej 5,5 do 9 ton włącznie
990,-zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
1150,-zł
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej
i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju

5)

6)

zawieszenia - wg stawek określonych w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały;
od ciągnika siodłowego i balastowego, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5ton do 5,5 ton włącznie
740,- zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
1150,- zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1270,- zł
od ciągnika siodłowego i balastowego, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia – według stawek określonych
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
650,- zł.
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),
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które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - według
stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały;
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o liczbie miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
1420,-zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1665,-zł
2. Stawki podatku 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:
a) 465,- zł
b) 760,- zł
c) 935,- zł
2) dla środków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 3:
a) 615,-zł
b) 985,-zł
c) 1107,-zł
3) dla środków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 5 – 535,-zł
4) dla środków transportowych, o których mowa
w ust 1 pkt 7:
a) 1100,-zł
b) 1440,-zł

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma
zastosowanie do podatku należnego za 2010 rok.
Przewodniczący
Rady Gminy w Łęczycach
Janusz Kreft
5) Patrz poz. 3359, Uchwała RIO Nr 358/g244/P/09 z 3 grudnia
2009.

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 członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Zaãàcznik nr 1
do Uchwaãy nr XXXVI/74/2009 Rady Gminy w Ûâczycach z dnia 9 listopada 2009 roku

Stawki podatku od pojazdów okreålonych w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach
i opãatach lokalnych

Liczba osi i dopuszczalna masa
caãkowita
(w tonach)

Nie mniej niç

1

Mniej niç

2

Stawka podatku w (zãotych)

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

3

4

Dwie osie
12
13
14
15

13
14
15

344
552
760
947

460
627
826
1238

17
19
21
23
25

500
697
895
1248
1352
1352

574
803
1065
1359
1559
1559

25
27
29
31

780
1030
1196
1872
1872

896
1094
1681
2363
2363

Trzy osie
12
17
19
21
23
25
Cztery osie i wiâcej
12
25
27
29
31
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Nie mniej niç

Mniej niç

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie
12
18
25
31
Trzy osie i wiâcej
12
40

18
25
31

312
459
885
1664

462
635
1214
1866

40

1664
1976

1811
2455

Zaãàcznik nr 3
do Uchwaãy nr XXXVI/74/2009 Rady Gminy w Ûâczycach z dnia 9 listopada 2009 roku
Stawki podatku dla przyczep i naczep okreålonych w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opãatach lokalnych

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

Stawka podatku w (zãotych)

Nie mniej niç

Mniej niç

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Jedna oå
12
18
25

18
25

104
302
416

130
355
622

12
28
33
38

28
33
38

292
780
1150
1350

344
943
1429
1628

38

885
1150

1044
1311

Dwie osie

Trzy osie i wiâcej
12
38
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3339
UCHWAŁA Nr XXIX/244/09
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 9 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień
od tego podatku na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jendolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 i art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, z późn. zm.),
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w
podatkach i opłatach lokalnych w 2010 r. (MP 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. (MP Nr 67 poz. 872) Rada
Gminy Miłoradz uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 620,00 zł
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 950,00 zł
c. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
- 1.240,00 zł
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 t – stawki
określa załącznik Nr 1 do uchwały,
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony do poniżej 12 ton
– 1.280,00 zł
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej 12 ton
a. do 36 ton bez względu na liczbę osi jezdnych
– 2.110,00 zł

b. powyżej 36 ton stawki określa załącznik Nr 2 do
uchwały,
5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
– 260,00 zł
6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
zespołu pojazdów równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego określa
załącznik nr 3 do uchwały,
7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a. mniejszej niż 30 miejsc
– 850,00 zł
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc
– 1.010,00 zł
§2
Zwolnienia z podatku od środków transportowych
zachowuje się zgodnie z art. 12 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.).
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Katarzyna Kostrzewa - Rzoska
6) Patrz poz. 3358, Uchwała RIO Nr 354/g247/P/09 z dnia 3 grudnia
2009.

ZaÛßcznik nr 1
do uchwaÛy Nr XXIX/244/09
Rady Gminy w MiÛoradzu
z dnia 9 listopada 2009 r.

Stawki podatku dla samochodów ciâçarowych o dopuszczalnej masie
caãkowitej równej lub wyçszej niç 12 ton

Dopuszczalna
masa
caãkowita /w
tonach/
nie mniej niç

Stawki podatku /w zÛotych/

mniej niç

1

2

12

13

Oå jezdna/osie
jezdne/
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równowaçne
3
Dwie osie
1.230

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

4
1.230
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13
14
15

14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

1.340
1.470
1.590
Trzy osie
1.470
1.590
1.710
1.830
1.940
2.070
cztery osie i wiâcej
1.830
1.940
2.070
2.190
2.300

1.340
1.470
1.590
1.470
1.590
1.710
1.830
1.940
2.070
1.830
1.940
2.070
2.480
2.480

ZaÛßcznik nr 2
do uchwaÛy Nr XXIX/244/09
Rady Gminy w MiÛoradzu
z dnia 9 listopada 2009 r.

Stawki podatku od ciàgnika siodãowego lub balastowego przystosowanego do
uçywania ãàcznie z naczepà lub przyczepà o dopuszczalnej masie caãkowitej
zespoãu pojazdów powyçej 36 ton

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

Stawki podatku /w zÛotych/

mniej niç

1
dwie osie

2
36

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

4

2.220

2.220

2.220
2.340

2.220
2.600

trzy osie
36
40

40
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ZaÛßcznik nr 3
do uchwaÛy Nr XXIX/244/09
Rady Gminy w MiÛoradzu
z dnia 9 listopada 2009 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które z pojazdem silnikowym posiadajà
masâ caãkowità równà lub wyçszà niç 12 ton, z wyjàtkiem zwiàzanych
wyãàcznie z dziaãalnoåcià rolniczà prowadzonà przez podatnika podatku
rolnego
Dopuszczalna
masa
caãkowita zespoãu
pojazdów
naczepa,
przyczepa +
pojazd silnikowy
/w tonach/
nie mniej niç

1
jedna oå
12
18
25
dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie
12
38

Stawki podatku /w zÛotych/

mniej niç

2

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

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

4

18
25

980
1.090
1.250

980
1.090
1.250

28
33
38

1.090
1.250
1.350
1.470

1.090
1.250
1.350
1.720

38

1.250
1.500

1.250
1.500

3340
UCHWAŁA Nr 248/XLIII/2009
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) , art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz pkt 1 i 2
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. nr 52 poz. 742) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych powierzchnia użytkowa – od m2
0,59 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej powierzchnia użytkowa – od 1 m2
18,94 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym powierzchnia użytkowa – od 1 m2
8,91 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
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powierzchnia użytkowa – od 1 m2
3,87 zł
e) letniskowych powierzchnia użytkowa – od 1m2
6,77 zł
f) gospodarczych stanowiących własność emerytów
i rencistów rolnych, za wyjątkiem związanych z
działalnością gospodarczą powierzchnia użytkowa –
1 m2
3,24 zł
g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego powierzchnia
użytkowa – od 1 m2
6,23 zł
2) od budowli - procent wartości
2%
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni
0,66 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni
3,96 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od
1 m2 powierzchni
0,18 zł
§2
1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub
ich części, grunty oraz budowle:
a) zajęte na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem kultur, sportu masowego i rekreacji,

b) zajęte na biblioteki,
c) zajęte na cmentarze,
d) zajęte na działalność związaną ze świadczeniem
usług opiekuńczych,
e) zajęte na działalność związaną z ochroną przeciwpożarową,
f) związane z procesem poboru, uzdatniania i magazynowania wody,
g) służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków w
zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
h) służące do wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła,
i) zajęte na składowanie odpadów komunalnych,
— za wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwała nr 165/XXVIII/2008 Rady Gminy
Przechlewo z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie stawek
i zwolnień podatku od nieruchomości.
§5
Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego
Przewodniczący
Rady Gminy
Antoni Winkowski

3341
UCHWAŁA Nr 249/XLIII/2009
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie stawek opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) , art. 19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006
r. nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz pkt 4a 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 uchwala, co
następuje:

przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie
z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez
prowadzącego targowisko.

§1

1. Zarządza się pobór opłaty targowej na terenie miejscowości Przechlewo w drodze inkasa.
2. Na inkasenta wyznacza się sołtysa z Przechlewa.
3. Pobraną opłatę targową inkasent rozlicza do dnia 15-go
każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.
4. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 20% zebranej kwoty.

Opłatę targową pobiera się za każdy dzień od osób
fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży
na targowiskach – według stawek określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Targowiskami o których mowa w § 1 uchwały są
wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel
z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych, a także sprzedaż zwierząt, środków
transportowych i części do środków transportowych.
§3
Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności

§4
Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki wymienione w § 1 uchwały, które są podatnikami podatku od
nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania
położonymi na terenie targowiska.
§5

§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§7
Traci moc uchwała nr 167/XXVIII/2008 Rady Gminy
Przechlewo z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie stawek
opłaty targowej.
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Załącznik
do uchwały nr 249/XLIII/2009
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 23 listopada 2009 r.

§8
Uchwała wchodzi w życie od 1stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

CENNIK OPŁATY TARGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH
GMINY PRZECHLEWO: Przechlewo,

Przewodniczący
Rady Gminy
Antoni Winkowski

1. Przy sprzedaży z wózka, kosza, skrzynki lub ręki
– 9,00 zł
2. Przy sprzedaży z samochodu osobowego oraz przyczep
samochodowych, ciągnikowych, a także wozów konnych
– 23,00 zł
3. Przy sprzedaży z samochodu dostawczego:
a) do 1,5 ton
– 28,00 zł
b) powyżej 1,5 ton
– 38,00 zł

3342
UCHWAŁA Nr 250/XLIII/2009
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie stawek opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.), art. 18a oraz art. 19 pkt 1 lit.f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2006 r. nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz pkt 4e 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
uchwala co następuje

dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa.
2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w
ciągu roku opłatę za ten rok ustala się proporcjonalnie
do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
3. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.
4. Do poboru opłaty od posiadania psów zobowiązuje się
sołtysów.
Za pobór opłaty od posiadania psów inkasentowi
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanej opłaty.

§1

§4

1. Wprowadza się na terenie gminy Przechlewo opłatę od
posiadania psów.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§2

Traci moc uchwała nr 166/XXVIII/2008 Rady Gminy
Przechlewo z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie stawek
opłaty od posiadania psów.

1. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 28,00 zł rocznie od jednego psa.
2. Stawkę opłaty dla emerytów i rencistów prowadzących
samodzielnie gospodarstwo domowe ustala się w wysokości 18,00 zł rocznie od jednego psa.
§3

§5

§6
Uchwała wchodzi w Sycie od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

1. Opłata płatna jest z góry bez wezwania w terminie do
dnia 30 czerwca każdego roku podatkowego lub w ciągu

Przewodniczący
Rady Gminy
Antoni Winkowski

3343
UCHWAŁA Nr 251/XLIII/2009
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.
1591 z późn. zm.), art. 10,12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. nr121 poz. 844 z późn. zm.),

pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca
2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych (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 uchwala, co następuje:
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§1
Ustala się stawki podatku od środków transportowych:
1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
— powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
591,00 zł
— powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
947,00 zł
— powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1 171,00 zł
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton:
dwie osie
— nie mniej niż 12 ton - mniej niż 13 ton
1 425,00 zł
— nie mniej niż 13 ton - mniej niż 14 ton
1 491,00 zł
— nie mniej niż 14 ton - mniej niż 15 ton
1 560,00 zł
— nie mniej niż 15 ton
1 615,00 zł
trzy osie
— nie mniej niż 12 ton - mniej niż 17 ton
1 672,00 zł
— nie mniej niż 17 ton - mniej niż19 ton
1 726,00 zł
— nie mniej niż 19 ton - mniej niż 21 ton
1 782,00 zł
— nie mniej niż 21 ton - mniej niż 23 ton
1 838,00 zł
— nie mniej niż 23 ton - mniej niż 25 ton
2 004,00 zł
— nie mniej niż 25 ton
2 061,00 zł
cztery osie i więcej
— nie mniej niż 12 ton - mniej niż 25 ton
1 838,00 zł
— nie mniej niż 25 ton - mniej niż 27 ton
2 061,00 zł
— nie mniej niż 27 ton - mniej niż 29 ton
2 339,00 zł
— nie mniej niż 29 ton - mniej niż 31 ton
2 506,00 zł
— nie mniej niż 31 ton 2 731,00 zł
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
— od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
1 425,00 zł
— powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
1 503,00 zł
— powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1 560,00 zł
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton:
dwie osie
— nie mniej niż 12 ton - mniej niż 18 ton
1 782,00 zł
— nie mniej niż 18 ton - mniej niż 25 ton
1 894,00 zł
— nie mniej niż 25 ton - mniej niż 31 ton
2 004,00 zł
— nie mniej 31 ton
2 124,00 zł
trzy osie
— nie mniej niż 12 ton - mniej niż 40 ton
2 037,00 zł
— nie mniej niż 40 ton
2 748,00 zł
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
- 1 281,00 zł

6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
jedna oś
— nie mniej niż 12 ton - mniej niż 18 ton
958,00 zł
— nie mniej niż 18 ton - mniej niż 25 ton
1 069,00 zł
— nie mniej niż 25 ton
1 192,00 zł
dwie osie
— nie mniej niż 12 ton - mniej niż 28 ton
1 491,00 zł
— nie mniej niż 28 ton - mniej niż 33 ton
1 560,00 zł
— nie mniej niż 33 ton - mniej niż 38 ton
1 604,00 zł
— nie mniej niż 38 ton
1 894,00 zł
trzy osie
— nie mniej niż 12 ton - mniej niż 38 ton
1 580,00 zł
— nie mniej niż 38 ton
2 004,00 zł
7. autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
— mniejszej niż 30 miejsc
1 449,00 zł
— równej lub wyższej niż 30 miejsc
1 894,00 zł
§2
1. Stawki podatku od środków transportowych ustalone
w § 1 pkt 1,3,5 i 7 obniża się o 5%, jeżeli pojazd jest
wyposażony w katalizator spalin bądź posiada napęd
ekologiczny.
2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych
autobusy wykorzystywane:
— do dowozu dzieci do szkół,
— do przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych.
3. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną
przeciwpożarową.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwała nr 168/XXVIII/2008 Rady Gminy
Przechlewo z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia
stawek i zwolnień podatku od środków transportowych.
§5
Uchwała wchodzi w życie od 01 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Antoni Winkowski

3344
UCHWAŁA Nr XXXVI/274/09
Rady Gminy Przywidz
— osoby pełniącej funkcję organów gminy
z dnia 5 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Przywidz dla niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 167 ust.

2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.), w związku z art. 90 ust. 1a, 2b, 2c, 2d i 4 ustawy z dnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 171

Poz. 3344

— 13003 —

7 września 1991 r o systemie oświaty (t.j.: Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Przywidz uchwala, co następuje:
§1
Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Gminy Przywidz dla niepublicznych przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
podmioty niepubliczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
§2
Postanowienia ogólne
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole
niepubliczne działające na terenie Gminy Przywidz,
2. innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć inne niż przedszkola i oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych formy, tzn.
niepubliczny zespół wychowania przedszkolnego lub
niepubliczny punkt przedszkolny działający na terenie
Gminy Przywidz,
3. dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Przywidz,
4. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia przedszkola
lub innej formy wychowania przedszkolnego,
5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę
prawną lub fizyczną prowadzącą przedszkole niepubliczne lub inne formy wychowania przedszkolnego na
terenie Gminy Przywidz, ubiegającą się o udzielenie
dotacji z budżetu Gminy Przywidz.
§3

czone na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie
wydatków bieżących szkoły lub placówki. Wydatki te nie
obejmują wydatków na remonty, inwestycje i zakupy
inwestycyjne.
6. Środki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i
innych form wychowania przedszkolnego zabezpiecza
budżet Gminy Przywidz uchwalony na kolejny rok budżetowy.
7. Kwota dotacji może ulec zmianie – zarówno zmniejszeniu, jak i zwiększeniu:
a) w przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących
z budżetu Gminy Przywidz na przedszkola samorządowe lub w przypadku zmiany podstawy obliczania
dotacji dla przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego
b) w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby
uczniów uczęszczających do przedszkola lub innej
formy wychowania przedszkolnego – tylko w ramach
danych zawartych we wniosku, o którym mowa w §
4 ust. 2 i 3 lit. d.
c) po przeliczeniu dotacji na dzieci niepełnosprawne po
otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok,
w którym udzielona zostanie dotacja, z uwzględnieniem zadań pozaszkolnych – wychowanie niepełnosprawnych w przedszkolach.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7, dotujący
dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa lub pomniejsza
raty dotacji na kolejne miesiące danego roku.
§4
Tryb postępowania o udzielenie dotacji

Podstawa obliczania dotacji
1. Przedszkolu przysługuje dotacja na każdego ucznia
w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Przywidz wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przywidz
w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej
na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Przywidz.
2. Przedszkole, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy
o systemie oświaty prowadzi wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka, otrzymuje dotację z budżetu Gminy
Przywidz w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem
rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla
Gminy Przywidz.
3. Organ prowadzący wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w § 2 pkt 2, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Przywidz w wysokości 40%
wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę
Przywidz, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w
wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Przywidz.
4. Jeżeli do przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem Gminy Przywidz, gmina, której mieszkańcem jest
ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji.
5. Dotacje, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 są przezna-

1. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
otrzymują dotację z budżetu Gminy Przywidz, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dotacji udziela się na okres jednego roku, pod warunkiem złożenia przez organ prowadzący do Wójta
Gminy Przywidz, nie później niż do dnia 30 września
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku
o udzielenie dotacji. Wzór wniosku o udzielenie dotacji
określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Wniosek o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 2,
powinien zawierać następujące dane:
a) nazwę i adres organu prowadzącego przedszkole lub
inną formę wychowania przedszkolnego,
b) nazwę i adres przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego
c) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego
do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
d) planowaną liczbę uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych; dzieci, które mają być objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju i nie będących mieszkańcami Gminy Przywidz, w roku, którego dotyczy wniosek o dotację, z uwzględnieniem planowanej liczby
uczniów w okresie styczeń - sierpień oraz w okresie
wrzesień - grudzień,
e) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który
ma być przekazywana dotacja.
4. Organ prowadzący przedszkole sporządza i przedstawia
dotującemu:
a) w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji - kserokopię sprawozdania sporządzonego zgodnie z obowiązującymi w systemie
oświaty przepisami prawnymi dotyczącymi sprawo-
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zdawczości (jako załącznik do wniosku o udzielenie
dotacji)
b) w terminie do dnia 10 każdego miesiąca informację
o aktualnej liczbę uczniów wg stanu na pierwszy
dzień każdego miesiąca, wraz z informacją o miejscu
zamieszkania uczniów, w tym liczbę uczniów niepełnosprawnych i objętych wczesnym wspomaganiem
rozwoju,
5. Niezachowanie przez organ prowadzący terminu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, skutkuje nie
zaplanowaniem kwoty dotacji dla przedszkola oraz
innych form wychowania przedszkolnego w budżecie
Gminy Przywidz i odmowę jej udzielenia.
6. Udzielenie dotacji poprzedzone jest zawarciem umowy na dany rok budżetowy pomiędzy Wójtem Gminy
Przywidz a podmiotem prowadzącym przedszkole lub
inną formę wychowania przedszkolnego.

4.

5.

§5
Przekazywanie dotacji
1. Dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do
ostatniego dnia każdego miesiąca roku budżetowego
następującego po roku złożenia wniosku o udzielenie
dotacji, na wskazany we wniosku rachunek bankowy
przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.
2. Obliczenia dotacji na dany miesiąc dokonuje się w
oparciu o informacje, o których mowa w § 4 ust. 4 lit.
b, mnożąc wielkość dotacji na jednego ucznia przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego
przez rzeczywistą liczbę uczniów zapisanych i uczęszczających do przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego.
§6
Rozliczenie wykorzystania dotacji
1. Organ prowadzący przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego sporządza i przekazuje dotującemu w ciągu 10 dni po upływie każdego miesiąca
rozliczenie udzielonej dotacji, uwzględniające:
a) wysokość otrzymanej miesięcznej części dotacji,
b) informację o liczbie uczniów w miesiącu, którego
dotyczy rozliczenie (wg stanu na pierwszy dzień
miesiąca), w tym liczbie uczniów niepełnosprawnych
i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wraz
z informacją o miejscu zamieszkania uczniów,
Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
Uchwały.
2. W przypadku nie wykorzystania w całości środków dotacji za dany miesiąc organ prowadzący przedszkole lub
inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązany
jest do zwrotu niewykorzystanych środków dotacji do
budżetu Gminy Przywidz w terminie do 20 dnia miesiąca
następującego po upływie miesiąca, którego dotyczy
rozliczenie.
3. W przypadku nienależnego pobrania środków dotacji
lub pobrania w nadmiernej wysokości organ prowadzący zobowiązany jest do zwrotu ustalonej różnicy wraz
z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych
do budżetu Gminy Przywidz. Zwrot kwoty stwierdzonej
różnicy wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania

7) Patrz poz. 3352, Uchwała RIO Nr 343/g259/P/09 z dnia 3 grudnia
2009.

6.

7.

środków może nastąpić w formie potrącenia od wysokości kwoty dotacji należnej w kolejnym miesiącu lub
w formie przelewu na rachunek bankowy dotującego w
terminie do 20 dnia miesiąca następującego po upływie
miesiąca, którego dotyczy rozliczenie. Od kwot dotacji
zwróconych po wskazanym terminie nalicza się odsetki
począwszy od dnia następującego po dniu, w którym
upłynął termin zwrotu dotacji.
W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem dotujący ma prawo wypowiedzieć za jednomiesięcznym okresem bez odszkodowania umowę,
o której mowa w § 5 ust. 3 oraz zażądać bezzwłocznego
zwrotu przekazanych środków z odsetkami ustawowymi
liczonymi od dnia ich przekazania.
Tryb postępowania w przypadku nie dokonania zwrotu dotacji w terminie, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4,
określają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.
zm.).
Dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji i kontroli dokumentów związanych z liczbą uczniów.
Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli w
imieniu dotującego mają prawo wstępu do przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego oraz wglądu
do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej,
finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania a także
w związku z przeprowadzeniem kontroli – przetwarzać
dane osobowe uczniów tych placówek.
§7

1. Wypłatę kolejnych części dotacji wstrzymuje się w
przypadkach:
a) zaprzestania działalności przez przedszkole lub inną
formę wychowania przedszkolnego,
b) nie wywiązywania się z obowiązku rozliczania otrzymanych części dotacji w wyznaczonym terminie,
zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 – do czasu
przedstawienia właściwej dokumentacji,
c) odmowy udostępnienia dokumentacji zawierającej
bieżące informacje o liczbie uczniów – do czasu
wyjaśnienia niezgodności,
d) powzięcia przez Wójta Gminy Przywidz uzasadnionej
informacji o ustaniu prawa przedszkola lub innej
formy wychowania przedszkolnego do otrzymania
dotacji.
2. O wstrzymaniu wypłaty kolejnych rat dotacji Wójt
Gminy Przywidz informuje pisemnie organ prowadzący
przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Rada Gminy
Osoba pełniąca funkcję
organów gminy
Marek Zimakowski
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Zaáącznik nr 1
do Uchwaáy Nr XXXVI/274/09
Rady Gminy Przywidz
osoby peániącej funkcje organów gminy
z dnia 5 listopada 2009 r.

………………………………………

Pieczątka

...……………………, dnia…………….

Wójt
Gminy Przywidz
ul. GdaĔska 7
83-047 Przywidz
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDĩETU GMINY PRZYWIDZ1
2

dla
a) niepublicznego przedszkola
b) innej formy wychowania przedszkolnego (niepubliczny
przedszkolnego, niepubliczny punkt przedszkolny)

zespóá

wychowania

WnoszĊ o udzielenie dotacji z budĪetu Gminy Przywidz w roku ………………………………...
1. Wnioskodawca
………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres organu prowadzącego przedszkole lub inną formĊ wychowania przedszkolnego)

2. Nazwa i adres przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. Numer i data wydania zaĞwiadczenia o wpisie przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego do ewidencji szkóá i placówek niepublicznych
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Planowana liczba uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o dotacjĊ: …………………..
w tym:
4.1. liczba uczniów niepeánosprawnych w okresie:
a) w okresie styczeĔ – sierpieĔ ………………………………………………………….....
b) w okresie wrzesieĔ – grudzieĔ …………………………………………………………..
4.2. liczba uczniów objĊtych wczesnym wspomaganiem rozwoju w okresie:
a) w okresie styczeĔ – sierpieĔ ………………………………………………………….....
b) w okresie wrzesieĔ – grudzieĔ ………………………………………………………….
4.3. liczba uczniów nie bĊdących mieszkaĔcami Gminy Przywidz
1
2

wniosek naleĪy záoĪyü nie póĨniej niĪ do dnia 30 wrzeĞnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji
podkreĞliü wáaĞciwe
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a) w okresie styczeĔ – sierpieĔ …………………………………………………………….
b) w okresie wrzesieĔ – grudzieĔ …………………………………………………………..
5. NazwĊ banku i numer rachunku bankowego, na który ma byü przekazywana dotacja:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

................................................................
Pieczątka i podpis wnioskodawcy
Zaáącznik:
1. Kserokopia sprawozdania zgodnie z obowiązującymi w systemie oĞwiaty przepisami dotyczącymi
sprawozdawczoĞci wg stanu na dzieĔ 10 wrzeĞnia danego roku.
Zaáącznik nr 2
do Uchwaáy Nr XXXVI/274/09
Rady Gminy Przywidz
osoby peániącej funkcje organów gminy
z dnia 5 listopada 2009 r.

……………………………..

...……………………, dnia……………….

pieczątka

Wójt
Gminy Przywidz
ul. GdaĔska 7
83-047 Przywidz
ROZLICZENIE DOTACJI Z BUDĩETU GMINY PRZYWIDZ
ZA MIESIĄC …………… ….……….. ROKU
………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………
(nazwa i adres organu prowadzącego przedszkole lub inną formĊ wychowania przedszkolnego)

przekazuje rozliczenie dotacji z budĪetu Gminy Przywidz w miesiącu ……………….
………………… roku, udzielonej dla
…………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………...
nazwa i adres przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego:

1. Kwota otrzymanej miesiĊcznej raty dotacji: …………………………………………….. zá
2. Informacja o aktualnej liczbie uczniów w miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (wg stanu na
pierwszy dzieĔ miesiąca), w tym liczbie uczniów niepeánosprawnych i objĊtych wczesnym
wspomaganiem rozwoju wraz z informacją o miejscu zamieszkania uczniów.
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Data
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(wg
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2
3
…
Razem: ………….
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Miejsce zamieszkania

Rodzaj
niepeánosprawnoĞci

Razem liczba dzieci:
−
zamieszkaáyc
h na terenie Gminy
Przywidz: ………
−
z poza Gminy
Przywidz: ………

Liczba dzieci
razem:
…………..

Wczesne
wspomaganie
rozwoju
(tak/nie)

Liczba dzieci
razem:
…………..

ĝwiadoma/y odpowiedzialnoĞci za nienaleĪne pobranie dotacji oraz wykorzystanie dotacji
niezgodnie z jej przeznaczeniem, poĞwiadczam zgodnoĞü przedstawionych powyĪej informacji ze
stanem faktycznym.

…………………………………………..
pieczątka i podpis organu prowadzącego
3345
UCHWAŁA Nr XXXVI/275/09
Rady Gminy Przywidz
— osoby pełniącej funkcję organów gminy
z dnia 05 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2010 r.
na terenie Gminy Przywidz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), w związku art. 5, art. 10, art. 15, art. 17,
art. 18a, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z
2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 249 poz. 1828 z późn. zm.)
i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia
2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742
z dnia 18.08.2009 r.) Rada Gminy - osoba pełniąca funkcję
organów gminy uchwala, co następuje:
§1
Wysokość podatku od nieruchomości określono
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. Wysokość stawek podatku od środków transportowych
określono w tabelach stanowiących załącznik nr 2,3,4,5
do niniejszej uchwały.

§3
1. Wysokość opłaty od posiadania psa wynosi – 20 zł od
jednego psa.
2. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca, opłata od
posiadania psa płatna jest w połowie jej wysokości.
3. Opłata jest płatna w terminie do dnia 15 marca lub
w ciągu 14 dni od daty nabycia psa.
4. Opłatę od posiadania psa uiszcza się gotówką lub
przelewem na rachunek bankowy Gminy Przywidz lub
u inkasentów podatków i opłat (sołtysów) w terminach
poboru przez nich należności.
§4
1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej pobieranej
od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej, za prowadzenie sprzedaży (w tym handlu obwoźnego) zarówno na
wyznaczonych targowiskach jak i na pozostałym terenie
Gminy Przywidz w wysokości:
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— od zajętej powierzchni do 10 m2 włącznie - 20 zł
— od zajętej powierzchni powyżej 10 m2 - 30 zł
2. Zwalnia się od opłaty targowej czynności handlowe
dokonywane z wolnej ręki.
§5
1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości – 1,80 zł.
2. Opłatę miejscową pobiera się w okresie od 01 czerwca
do 30 września każdego roku od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych,
wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Gminy
Przywidz.
3. Opłatę pobiera się w pierwszym dniu zgłoszenia pobytu za cały okres planowanego pobytu. W przypadku
przedłużenia pobytu opłatę uiszcza się w dniu jego
przedłużenia z góry za ten okres.
4. Pobór opłaty miejscowej następuje w drodze inkasa
przez osoby prowadzące sprawy meldunkowe w ośrodkach wypoczynkowych, kwaterach prywatnych oraz
prowadzących działalność agroturystyczną,
5. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanych i terminowo wpłaconych opłat.
6. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani
są do wpłacenia pobranych opłat na rachunek Gminy
Przywidz do 10 każdego miesiąca po miesiącu, w którym
pobierano opłatę miejscową.

7. Inkasenci ponoszą odpowiedzialność za opłatę miejscową pobraną, a nie wpłaconą we właściwym terminie.
8. Osoby nie korzystające z usług zakwaterowania, o
którym mowa w pkt 4, uiszczają opłatę miejscową najpóźniej w ostatnim dniu pobytu na rachunek bankowy
Gminy Przywidz.
§6
Traci moc uchwała Rady Gminy Przywidz Nr XXI/186/2009
z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących
w 2009 r. na terenie Gminy Przywidz.
§7
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi
- osobie pełniącej funkcję organów gminy.
§8
Niniejsza 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.
Rada Gminy
Osoba pełniąca
funkcję organów gminy
Marek Zimakowski

Zaãàcznik nr 1
do UchwaÛy Rady Gminy Przywidz – osoby peÛnißcej funkcjá organów gminy nr XXXVI/275/09
z dnia 05 listopada 2009 r.

PODATEK OD NIERUCHOMOÝCI – STAWKI NA 2010 R.

Lp.

Przedmiot podatku

Stawka podatku na 2010r.

1.

budynki mieszkalne lub ich czáåci – od 1 m2 powierzchni
uéytkowej

0,62 zÛ

2.

budynki lub ich czáåci zwißzane z prowadzeniem dziaÛalnoåci
gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich czáåci zajáte
na prowadzenie dziaÛalnoåci gospodarczej – od 1 m2
powierzchni uéytkowej:

16,60 zÛ

3.

budynki lub ich czáåci zajáte na prowadzenie dziaÛalnoåci
gospodarczej w zakresie udzielania åwiadczeã zdrowotnych
– od 1 m2 powierzchni uéytkowej:

4,16 zÛ

4.

budynki lub ich czáåci zajáte na prowadzenie dziaÛalnoåci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaÛem
siewnym – od 1 m2 powierzchni uéytkowej:

5,90zÛ

5.

domki letniskowe – od 1 m2 powierzchni uéytkowej:

6,88 zÛ

6.

garaée – od 1 m2 powierzchni uéytkowej

5,80zÛ
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7.

budynki pozostaÛe, w tym zajáte na prowadzenie odpÛatnej
statutowej
dziaÛalnoåci
poéytku
publicznego
przez
organizacje poéytku publicznego lub ich czáåci – od 1 m2
powierzchni uéytkowej

5,20 zÛ

8.

grunty zwißzane z prowadzeniem dziaÛalnoåci gospodarczej,
bez wzgládu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni:

0,77 zÛ

9.

grunty pozostaÛe, w tym zajáte na prowadzenie odpÛatnej
statutowej
dziaÛalnoåci
poéytku
publicznego
przez
organizacje poéytku publicznego – od 1 m2 powierzchni:

0,28 zÛ

10.

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

4,04 zÛ

11.

grunty rekreacyjno- wypoczynkowe - od 1 m2 powierzchni

0,39 zÛ

11.

budowle:

2,00 %
Zaãàcznik nr 2

do UchwaÛy Rady Gminy Przywidz – osoby peÛnißcej funkcjá organów gminy nr XXXVI/275/09
z dnia 05 listopada 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAÛKOWITEJ POWYßEJ 3,5 TON

Lp.

Rodzaj årodka transportowego

Kwota podatku
powyéej 3,5 tony do 5,5 tony wÛßcznie – 630 zÛ

1.

samochody ciáéarowe o dopuszczalnej masie
caÛkowitej wyészej nié 3,5 tony i poniéej 12 ton

powyéej 5,5 tony do 9 ton wÛßcznie – 910 zÛ
powyéej 9 ton – 1060zÛ

2.

samochody ciáéarowe o dopuszczalnej masie
caÛkowitej równej lub wyészej nié 12 ton

w zaleénoåci od liczby osi, dopuszczalnej masy
caÛkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku okreåla zaÛßcznik nr 3 do niniejszej
uchwaÛy

3.

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

1060zÛ

4.

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

w zaleénoåci od liczby osi, dopuszczalnej masy
caÛkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku okreåla zaÛßcznik nr 4 do niniejszej
uchwaÛy
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5.

przyczepy i naczepy, które Ûßcznie z pojazdem
silnikowym
posiadajß
dopuszczalnß
masá
caÛkowitß od 7 ton i poniéej 12 ton, z wyjßtkiem
zwißzanych wyÛßcznie z dziaÛalnoåciß rolniczß
prowadzonß przez podatnika podatku rolnego

840zÛ

6.

przyczepy i naczepy, które Ûßcznie z pojazdem
silnikowym
posiadajß
dopuszczalnß
masß
caÛkowitß równß lub wyészß nié 12 ton, z
wyjßtkiem zwißzanych wyÛßcznie z dziaÛalnoåciß
rolniczß prowadzonß przez podatnika podatku
rolnego

w zaleénoåci od liczby osi, dopuszczalnej masy
caÛkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku okreåla zaÛßcznik nr 5 do niniejszej
uchwaÛy

7.

autobusy w zaleénoåci od liczby miejsc do
siedzenia

mniejszej nié 30 miejsc – 1100 zÛ
równej lub wyészej nié 30 miejsc – 1770 zÛ

Zaãàcznik nr 3
do UchwaÛy Rady Gminy Przywidz – osoby peÛnißcej funkcjá organów gminy
nr XXXVI/275/09 z dnia 05 listopada 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÚßAROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAÛKOWITEJ
RÓWNEJ LUB WYßSZEJ NIß 12 TON
(ART. 8 PKT.2 USTAWY)

Liczba osi i dopuszczalna masa caãkowita (w
tonach)

Nie mniej niç:

Mniej niç:

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
12

14

1050

1090

14

16

1240

1480

1350

1660

16

Trzy osie
12

18

1600

1870

18

21

1760

2070

21

26

1990

2330

2170

2490

26

Cztery osie i wiâcej
12

18

2010

2130

18

26

2130

2280

26

29

2410

2430

2550

2780

29
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Zaãàcznik nr 4

do UchwaÛy Rady Gminy Przywidz – osoby peÛnißcej funkcjá organów gminy
nr XXXVI/275/09 z dnia 05 listopada 2009r.
STAWKI PODATKU DLA CIØGNIKÓW SIODÛOWYCH I BALASTOWYCH
PRZYSTOSOWANYCH DO UßYWANIA ÛØCZNIE Z NACZEPØ LUB PRZYCZEPØ O DOPUSZCZALNEJ
MASIE CAÛKOWITEJ ZESPOÛU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYßSZEJ NIß 12 TON (ART. 8 PKT.4
USTAWY)

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

Nie mniej niç:

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

Mniej niç:

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
12

18

1550

1930

18

31

1660

2060

31

37

1770

2130

1810

2150

2060

2150

2170

2780

37

Trzy osie
12

40

40
Zaãàcznik nr 5

do UchwaÛy Rady Gminy Przywidz – osoby peÛnißcej funkcjá organów gminy
nr XXXVI/275/09 z dnia 05 listopada 2009 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ÛØCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJØ DOPUSZCZALNØ MASÚ CAÛKOWITØ RÓWNØ LUB WYßSZØ NIß 12 TON (ART.8
PKT. 6 USTAWY)

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

Nie mniej niç:

Mniej niç:

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Jedna oå jezdna
12

25

25

840

860

890

910

840

860

Dwie osie jezdne
12

25
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25

36

1090

1580

36

38

1170

1700

1520

2150

1390

1290

1510

1790

38

Trzy osie jezdne
12

38

38
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UCHWAŁA Nr XXXII/200/2009
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie podatków i opłat lokalnych.

Na podstawie art. 5 i art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 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.), oraz
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłatach lokalnych w 2010 r.(M. P. Nr 52, poz. 742), art.
18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
z 2001 r.- Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy
w Starej Kiszewie uchwala, co następuje:
§1
Określa się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,77 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych 4,04 zł od 1,00 ha powierzchni,
c) pod drogami wewnętrznymi, które w ewidencji
gruntów i budynków nie posiadają określenia użytku
rolnego, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,10 zł od 1m2
powierzchni, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,32 zł od
1m2 powierzchni,
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,62 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 18,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym- 9,57 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
4,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) budynków letniskowych, rekreacyjnych – 6,80 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego o powierzchni
użytkowej do 50 m2 włącznie – 4,20 zł od 1m2 powierzchni,
g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego, o powierzchni użytkowej ponad 50 m2 – 3,60 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 z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
§2
1. Ustala się opłatę targową w kwocie 4,00 zł, za każdy
rozpoczęty metr bieżący stoiska niezależnie od branży,
nie więcej jednak niż 681,54 zł dziennie.
§3
1. Opłatę targową pobiera się wg stawek dziennych, określonych w § 2, od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie mających osobowości
prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
2. Opłata targowa pobierana jest w drodze inkasa.
3. Na inkasentów wyznacza się pracowników Urzędu
Gminy Stara Kiszewa w osobach:
Pana Jarosława Ossowskiego i Pana Wojciecha Kolińskiego.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara
Kiszewa.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków i opłat lokalnych
od dnia 1 stycznia 2010 r.
§6
Z dniem 31 grudnia 2009 r. traci moc:
1. Uchwała Nr XII/126/2008 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 131,
poz. 3238).
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2. Uchwała Nr XXIV/134/2008 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 02 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę
Rady Gminy w Starej Kiszewie Nr XII/1262008 z dnia

30 października 20008 r., w sprawie podatków i opłat
lokalnych.
Przewodniczący
Rady Gminy
Adam Dębski
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UCHWAŁA Nr XXXII/201/2009
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 10, ust. 1 i 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.)) oraz obwieszczenie 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), jak również
na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40, ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.)
Rada Gminy w Starej Kiszewie uchwala, co następuje:

6.

§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600,00 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 1.000,00 zł.
c) powyżej 9 ton i niższej niż 12 ton
- 1.200,00 zł.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton
a mniejszej niż 19 ton:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne,
— o liczbie osi - dwie
- 1.100,00 zł
— o liczbie osi – trzy i więcej
- 1.300,00 zł.
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
— o liczbie osi - dwie
- 1.600,00 zł.
— o liczbie osi - trzy i więcej
- 1.700,00 zł.
3. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 19 ton a
mniejszej niż 27 ton:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne,
— o liczbie osi –do trzech włącznie
- 1.600,00 zł.
— o liczbie osi – cztery i więcej
- 1.700,00 zł.
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
— o liczbie osi – do trzech włącznie
- 1.900,00 zł.
— o liczbie osi – cztery i więcej
- 1.900,00 zł.
4. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 27 ton:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne,
— o liczbie osi – do trzech włącznie
- 2.000,00 zł.
— o liczbie osi – cztery i więcej
- 2.000,00 zł.
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
— o liczbie osi do trzech włącznie
- 2.600,00 zł.
— o liczbie osi - cztery i więcej
- 2.700,00 zł.
5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

7.

8.

9.

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton
- 1.703,27 zł.
Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
tj. ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy +
przyczepa, równej 12 ton i do 36 ton włącznie
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne,
— o liczbie osi – dwie
- 1.700,00 zł.
— o liczbie osi – trzy
- 1.500,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
— o liczbie osi – dwie
- 2.000,00 zł.
— o liczbie osi – trzy
- 2.100,00 zł
Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów tj. ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa,
powyżej 36 ton,
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równoważne,
— o liczbie osi – dwie
- 2.400,00 zł
— o liczbie osi – trzy
- 2.500,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
— o liczbie osi – dwie
- 2.600,00 zł
— o liczbie osi – trzy
- 2.700,00 zł
Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
- 1.000,00 zł.
Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego i tak:
a) naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton włącznie do 36
ton włącznie, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne,
— o liczbie osi – jedna
– 1.100,00 zł
— o liczbie osi – dwie
– 1.200,00 zł
— o liczbie osi – trzy
– 1.300,00 zł
b) naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy, o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton włącznie do 36
ton włącznie, z innymi systemami zawieszenia osi
jezdnych
— o liczbie osi – jedna
- 1.600,00 zł
— o liczbie osi – dwie
- 1.600,00 zł
— o liczbie osi – trzy
- 1.700,00 zł
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c) naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton, z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równoważne
— o liczbie osi – do trzech
- 1.400,00 zł
— o liczbie osi – trzy
- 1.400,00 zł
d) naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton, z innymi
systemami zawieszenia osi jezdnych
— o liczbie osi – do trzech
- 2.000,00 zł
— o liczbie osi – trzy
-2.000,00 zł
10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia i tak:
a) mniej niż 30 miejsc
- 1.703,27 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 2.153,41 zł.

§3
Z dniem 31 grudnia 2009 r. traci moc:
1. Uchwała Nr XXII/127/2008 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych
(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 129, poz. 3164).
§4
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku od środków
transportowych od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Adam Dębski

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara
Kiszewa.
3348
UCHWAŁA Nr XXXII/205/2009
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 10 listopada 2009 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego,
na obszarze Gminy Stara Kiszewa.
Na podstawie art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,
z póź. zm.), art. 18 ust. 2,pkt 8 art. 40,ust. 1, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.), oraz na
podstawie 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 Stara Kiszewa,
uchwala, co następuje:

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara
Kiszewa.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i ma zastosowanie do obliczenia podatku rolnego na 2010
rok, na obszarze Gminy Stara Kiszewa.
§4

§1
1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r., w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2009 r. z kwoty 34,10 zł za 1 dt. do kwoty 30 zł za 1 dt.
2. Kwotę określoną w ust. 1 przyjmuje się jako postawę
do obliczania podatku rolnego na 2010 rok, na obszarze
Gminy Stara Kiszewa.

Z dniem 31 grudnia 2009 r. traci moc uchwała
Nr XXII/128/2008 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia
30 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia
podatku rolnego, na obszarze Gminy Stara Kiszewa (Dz.
Urz. Woj. Pom. Nr 129, poz. 3165).
Przewodniczący
Rady Gminy
Adam Dębski

3349
UCHWAŁA Nr XXXVII/198/2009
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 3 grudnia 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.1), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych2 (Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8443) uchwala się, co następuje:
§1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od
środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
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od 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 3 do
uchwały,
od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 4 do
niniejszej uchwały,
od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 5 do
niniejszej uchwały,
od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 6 do
niniejszej uchwały,
od autobusu wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3
Traci moc uchwała Nr XXXVI/193/2009 Rady Miejskiej
w Skórczu z dnia 5 listopada 2009 r.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski
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 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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241.
2 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 członkowstwa 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.)
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463.

ZaÛßcznik nr 1 do uchwaÛy Nr XXXVII/198/2009
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 3 grudnia 2009 r.
Stawki podatku od samochodów ciáéarowych o dopuszczalnej masie caÛkowitej
powyéej 3,5 tony i poniéej 12 ton
Dopuszczalna masa caÛkowita (w tonach)
od
do
powyéej 3,5
5,5 wÛßcznie
powyéej 5,5
9 wÛßcznie
powyéej 9
poniéej 12

Stawka podatku (w zÛotych)
430
660
800
ZaÛßcznik nr 2 do uchwaÛy Nr XXXVII/198/2009
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 3 grudnia 2009 r.

Stawki podatku od samochodów ciáéarowych o dopuszczalnej masie caÛkowitej
równej lub wyészej nié 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
caÛkowita (w tonach)
nie mniej nié

mniej nié

1

2

12
15

15

12
25

25

12
31

31

Stawka podatku (w zÛotych)
Oå jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaéne
3
Dwie osie
800
1 150
Trzy osie
1 300
1 400
Cztery osie i wiácej
2 100
2 250

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

850
1 300
1 600
1 600
2 500
2 500
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ZaÛßcznik nr 3 do uchwaÛy Nr XXXVII/198/2009
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 3 grudnia 2009 r.

Stawki podatku od cißgników siodÛowych i balastowych
przystosowanych do uéywania Ûßcznie z naczepß lub przyczepß
o dopuszczalnej masie caÛkowitej zespoÛu pojazdów od 3,5 tony i poniéej 12 ton
Dopuszczalna masa caÛkowita (w tonach)
od
3,5

Stawka podatku (w zÛotych)
do
poniéej 12

600

ZaÛßcznik nr 4 do uchwaÛy Nr XXXVII/198/2009
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 3 grudnia 2009 r.
Stawki podatku od cißgników siodÛowych i balastowych
przystosowanych do uéywania Ûßcznie z naczepß lub przyczepß
o dopuszczalnej masie caÛkowitej zespoÛu pojazdów równej lub wyészej nié 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
caÛkowita zespoÛu pojazdów:
cißgnik siodÛowy + naczepa, cißgnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej nié

mniej nié

1

2

12
31

31

12
40

40

Stawka podatku (w zÛotych)
Oå jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaéne
3
Dwie osie
1 000
1 850
Trzy osie
1 850
2 400

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1 000
2 000
1 900
2 600

ZaÛßcznik nr 5 do uchwaÛy Nr XXXVII/198/2009
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 3 grudnia 2009 r.
Stawki podatku od przyczep i naczep, które Ûßcznie z pojazdem silnikowym
posiadajß dopuszczalnß masá caÛkowitß od 7 ton i poniéej 12 ton
Dopuszczalna masa caÛkowita (w tonach)
od
do
7
poniéej 12

Stawka podatku (w zÛotych)
300

ZaÛßcznik nr 6 do uchwaÛy Nr XXXVII/198/2009
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 3 grudnia 2009 r.
Stawki podatku od przyczep i naczep, które Ûßcznie z pojazdem silnikowym
posiadajß dopuszczalnß masá caÛkowitß równß lub wyészß nié 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
caÛkowita zespoÛu pojazdów:
naczepa /przyczepa (w tonach)
nie mniej nié

mniej nié

1

2

12
12
38

38

Stawka podatku (w zÛotych)
Oå jezdna (osie jezdne )
Inne systemy zawieszenia
z zawieszeniem pneumatycznym lub
osi jezdnych
zawieszeniem uznanym za równowaéne
3
4
Jedna oå
500
600
Dwie osie
860
1 400
1 500
1 800
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Trzy osie
1 000
1 300

38

1 050
1 350

ZaÛßcznik nr 7do uchwaÛy Nr XXXVII/198/2009
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 3 grudnia 2009 r.
Stawki podatku od autobusów
Liczba miejsc do siedzenia
mniej nié
równa lub wyésza
30
30

Stawka podatku (w zÛotych)
1 200
1 600
3350

UCHWAŁA Nr XXXIII/402/2009
Rady Miasta Sopotu
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/382/2009 Rady Miasta Sopotu z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
w tym podatku obowiązujących na obszarze miasta Sopotu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. z 2007 r. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr
116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) Rada Miasta Sopotu
uchwala, co następuje:

§1
Zmienia się treść § 3 uchwały Nr XXXII/382/2009 Rady
Miasta Sopotu z dnia 29 października 2009 r., który otrzymuje następujące brzmienie:
„ Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Sopotu i zobowiązuje się Prezydenta do określenia zasad
monitorowania i nadzorowania udzielenia pomocy de
minimis określonej w § 2 uchwały”.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak

3351
UCHWAŁA Nr XXXVII/225/2009
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/210/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie
powiatu kwidzyńskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 oraz art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z
późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co
następuje:
§1
W uchwale Nr XXXV/210/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu

udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla
szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na
terenie powiatu kwidzyńskiego przez podmioty inne niż
ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się następujące zmiany:
w załączniku § 11 ust. 4 w brzmieniu:
„4. Środki z dotacji niewykorzystane w terminie,
o którym mowa w ust. 3 wraz z odsetkami bankowymi jednostka zobowiązana jest zwrócić do dnia
15 stycznia następnego roku.” otrzymuje brzmienie:
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„4. Środki z dotacji niewykorzystane w terminie, o
którym mowa w ust. 3 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych jednostka zobowiązana jest zwrócić do dnia 28 lutego
roku następującego po roku, w którym udzielono
dotacji.”

§3
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
Andrzej Zwolak

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Kwidzyńskiego.

3352
UCHWAŁA Nr 343/g259/D/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 19 listopada 2009 r.
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 2b i 2d ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu
uchwały Nr XXXVI/274/09 Rady Gminy Przywidz – osoby
pełniącej funkcję organów gminy z dnia 5 listopada 2009
r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu Gminy Przywidz dla niepublicznych przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania,
• unieważnia § 6 pkt 4 badanej uchwały.
UZASADNIENIE
W dniu 5 listopada 2009 r. Rada Gminy Przywidz – osoba pełniąca funkcję organów gminy podjęła uchwałę
Nr XXXVI/274/09 w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji z budżetu Gminy Przywidz dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Powyższa uchwała wpłynęła do tutejszej Izby w dniu 12
listopada 2009 r., zaś w dniu 19 listopada 2009 r. była
przedmiotem badania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
Rada Gminy Przywidz – osoba pełniąca funkcję organów gminy, powołując się na przepisy art. 90 ust. 1a,
2b, 2c, 2d i 4 ustawy o systemie oświaty, ustaliła tryb
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Przywidz
dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Analiza treści przedmiotowej uchwały wykazała, iż
niektóre postanowienia organu stanowiącego w przedmiotowej uchwale są obarczone wadami o charakterze
istotnego naruszenia prawa, albowiem zawierają postano-

wienia niezgodne z postanowieniami przywołanej ustawy
o systemie oświaty.
W § 6 pkt 4 Rada Gminy – osoba pełniąca funkcję organów gminy postanowiła, iż cyt: „W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem dotujący ma
prawo wypowiedzieć za jednomiesięcznym okresem bez
odszkodowania umowę, o której mowa w § 5 ust. 3 oraz
zażądać bezzwłocznego zwrotu przekazanych środków z
odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia ich przekazania”. W ocenie tutejszego Kolegium, powyższe zapisy Rady
stanowią istotne naruszenia art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o
systemie oświaty. Zgodnie z przywołanymi przepisami
osoby prowadzące niepubliczne przedszkola, otrzymują
z budżetu gminy dotacje, pod warunkiem, że podadzą
organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną
liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielania dotacji. Zatem Wójt Gminy – osoba pełniąca funkcję organów gminy uznając, iż
procedura ubiegania się o dotację spełnia przesłanki do
jej udzielenia, zobowiązany jest w trybie ustawy o systemie oświaty do jej udzielenia. W związku z powyższym,
zdaniem Kolegium, przywołane wcześniej przepisy ustawy
o systemie oświaty nie dają organowi wykonawczemu
jednostki samorządu terytorialnego uprawnień do wypowiedzenia w trakcie roku budżetowego umowy w sprawie
przekazania dotacji zawartej z organem prowadzącym
przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego.
Ponadto, w ocenie Kolegium, Gmina może żądać od tego
podmiotu zwrotu jedynie kwot dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem, tj. na zadania niezwiązane
z pokryciem jego wydatków bieżących.
W związku z powyższym, Kolegium Izby postanowiło
jak w sentencji uchwały.
Na niniejszą uchwałę służy skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od
dnia jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem tutejszej
Izby.
Przewodniczący Kolegium
Tadeusz Jeżowski
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UCHWAŁA Nr 360/g224/P/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 3 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.
577 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 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.)
w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M. P.
Nr 67, poz. 872) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr 318/2009
Rady Gminy w Główczycach z dnia 19 listopada 2009 r. w
sprawie ustalenia na obszarze gminy stawek podatku od
środków transportowych na 2010 r.,
• orzeka nieważność załącznika nr 1 pkt 2 lit. c do
uchwały w części dotyczącej ustalenia stawki podatkowej określonej dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton z czterema i więcej osiami jezdnymi w
kwocie 2370,00 zł.
UZASADNIENIE
W dniu 27 listopada 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęła uchwała Nr 318/2009
Rady Gminy w Główczycach z dnia 19 listopada 2009 r. w
sprawie ustalenia na obszarze gminy stawek podatku od
środków transportowych na 2010 r., zaś w dniu 3 grudnia
2009 r. była ona przedmiotem badania Kolegium tutejszej
Izby.
W wyniku analizy treści badanej uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdziło, że Rada Gminy w Główczycach w załączniku nr 1 do
badanej uchwały ustaliła stawkę podatku od środków

transportowych poniżej stawek minimalnych określonych
obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących w
2010 r., a mianowicie:
— w załączniku nr 1 pkt 2 lit. c do uchwały w części
dotyczącej ustalenia stawki podatkowej określonej
dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z czterema i
więcej osiami jezdnymi ustalono stawkę podatku w
wysokości 2370,00 zł, podczas gdy dla znajdujących
się w tej grupie pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniej niż 29 ton i więcej bez względu
na systemem zawieszenia osi jezdnych minimalna
stawka podatku wynosi 2.479,97 zł.
Ustalenie przez Radę Gminy wyżej opisanych stawek
podatku poniżej stawek minimalnych, określonych w
przywołanym obwieszczeniu, stanowi istotne naruszenie
postanowień art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych w związku z przywołanym wyżej obwieszczeniem Ministra Finansów.
Z przepisów powyższych jednoznacznie wynika bowiem, że rada gminy ustalając wysokość stawki podatku
od środków transportowych winna ustalić ją w wysokości
nie niższej niż kwoty stawek minimalnych określone w
przywołanym wyżej obwieszczeniu Ministra Finansów,
ujęte w załącznikach nr 1-3 ustawy.
Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji.
Na niniejszą uchwałę służy skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od
dnia jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem tutejszej
Izby.
Prezes
Henryk Ledóchowski

3354
UCHWAŁA Nr 367/g215/P/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 3 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz
obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 6 października
2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M. P. Nr 67, poz. 872)
– Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
po rozpoznaniu uchwały Nr XXVI/219/2009 Rady Gminy
Chmielno z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia
stawek podatku od środków transportowych w Gminie
Chmielno,
• orzeka nieważność załącznika nr 1 do uchwały w
części określającej stawki podatku od samochodów

ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (pkt 2 załącznika) w zakresie stawki podatku dla samochodów ciężarowych o
dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 29
ton i mniejszej niż 31 ton z czterema i więcej osiami
jezdnymi o innych systemach zawieszenia osi jezdnych, wynoszącej kwotę 2.215,00 zł.
UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2009 r. wpłynęła do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku uchwała Nr XXVI/219/2009
Rady Gminy Chmielno z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych w
gminie Chmielno, zaś w dniu 3 grudnia 2009 r. była ona
przedmiotem badania tutejszego Kolegium.
W wyniku analizy treści uchwały Kolegium Izby
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stwierdziło, że Rada Gminy określając stawkę podatku
dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniejszej niż 29 ton i mniejszej niż 31 ton
z czterema i więcej osiami jezdnymi, posiadających inne
niż pneumatyczne lub równoważne systemy zawieszenia
osi jezdnych, ustaliła stawkę podatku poniżej stawki minimalnej określonej obwieszczeniem Ministra Finansów
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2010 r. Rada postanowiła, że stawka
ta wynosić będzie 2.215 zł, podczas gdy dla tego typu
pojazdów stawka minimalna wynosi 2.479,97 zł.
Ustalenie przez Radę Gminy wyżej opisanej stawki
podatku poniżej stawki minimalnej określonej w przywołanym obwieszczeniu, stanowi istotne naruszenie postanowień art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych w związku z przywołanym wyżej obwieszczeniem Ministra Finansów.

Poz. 3354, 3355

Z przepisów powyższych jednoznacznie wynika bowiem, że rada gminy określając wysokość stawek podatku od środków transportowych, winna ustalać je w
wysokości nie wyższej i nie niższej niż stawki określane
corocznie przez Ministra właściwego do spraw finansów
publicznych ogłaszane, zgodnie z dyspozycją art. 12b ust.
4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w Monitorze
Polskim nie później niż do dnia 31 października każdego
roku i obowiązujące w następnym roku podatkowym.
W związku z powyższym, Kolegium Izby postanowiło
jak w sentencji.
Na niniejszą uchwałę służy skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od
dnia jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem tutejszej
Izby.
Prezes
Henryk Ledóchowski

3355
UCHWAŁA Nr 362/g118/D/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 3 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.:
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr XXXIII/204/09 Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 24 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół prowadzonych na
terenie Miasta Kwidzyna przez inne niż Miasto Kwidzyn
osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych, niż Miasto
Kwidzyn, osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących
inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
• unieważnia badaną uchwałę w całości.
UZASADNIENIE
W dniu 24 września 2009 r. Rada Miejska w Kwidzynie
podjęła uchwałę Nr XXXIII/204/09 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Miasta Kwidzyna przez inne niż Miasto
Kwidzyn osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych,
niż Miasto Kwidzyn, osób prawnych i osób fizycznych,
prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego,
a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Powyższą uchwałą Rada Miejska w Kwidzynie, powołując się na przepisy art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty, ustaliła tryb udzielania i rozliczania
dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Miasta
Kwidzyna przez inne niż miasto osoby prawne i osoby
fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
Analiza treści przedmiotowej uchwały wykazała, iż
niektóre postanowienia Rady Miejskiej w Kwidzynie w
przedmiotowej uchwale są obarczone wadami o charakterze istotnego naruszenia prawa, bowiem zawierają
postanowienia niezgodne z ustawą o systemie oświaty.

W § 2 ust. 2 załącznika do uchwały Rada postanowiła,
że „niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na
każdego ucznia w wysokości równej 100% ustalonych w
budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Kwidzyn
w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Miasto Kwidzyn”.
Podobne postanowienia Rada Miejska zawarła w:
— § 2 ust. 3 – w odniesieniu do kwoty dotacji na ucznia
niepełnosprawnego w niepublicznym przedszkolu
integracyjnym,
— § 2 ust. 4 – w odniesieniu do kwoty dotacji na ucznia
niepełnosprawnego korzystającego z innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego,
— § 2 ust. 7 - w odniesieniu do kwoty dotacji na ucznia
niepełnosprawnego publicznego przedszkola prowadzonego przez inne osoby fizyczne lub prawne,
— § 2 ust. 8 - w odniesieniu do kwoty dotacji na ucznia
niepełnosprawnego korzystającego z innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inne osoby fizyczne lub prawne.
Ponadto w § 2 ust. 9 Rada Miejska postanowiła, że
„publicznym szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez inne niż Miasto Kwidzyn osoby prawne
i fizyczne przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na
jednego ucznia, odpowiednio w publicznych szkołach
podstawowych i publicznych gimnazjach, nie niższej
jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły
danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymanej przez Miasto Kwidzyn”.
Tymczasem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, ustalając podstawę obliczenia dotacji, winien
jednoznacznie określić wysokość dotacji przypadającej na
jednego ucznia. Dyspozycja art. 80 ust. 2, 2b i 3 oraz art. 90
ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty ustawowo normuje
jedynie dolny limit podstawy ustalania wielkości dotacji,
zobowiązując tym samym radę do ustalenia podstawy jej
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obliczenia, co wynika z treści art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4
cytowanej ustawy.
Z uwagi na to, że ustalenia Rady Miejskiej w Kwidzynie
nie spełniają podstawowych wymogów ustawy, gdyż nie
określają wysokości dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż
miasto Kwidzyn podmioty – Kolegium Izby postanowiło
unieważnić uchwałę w całości.

Na niniejszą uchwałę służy skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od
dnia jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem tutejszej
Izby.
Prezes
Henryk Ledóchowski

3356
UCHWAŁA Nr 361/g211/W/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 3 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.:
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w związku z
obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 6 października
2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M. P. Nr 67, poz. 872)
– Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
po rozpoznaniu uchwały Nr XXVII/179/09 Rady Gminy
Bobowo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia
stawek podatku od środków transportowych,
• orzeka nieważność § 1 pkt 6 lit. b uchwały w części
dotyczącej ustalenia stawki podatkowej określonej
dla przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o liczbie osi jednej o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, a
mniejszej niż 36 ton w kwocie 525,00 zł.
UZASADNIENIE
W dniu 1 grudnia 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęła uchwała Nr XXVII/179/09
Rady Gminy Bobowo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych,
zaś w dniu 3 grudnia 2009 r. była ona przedmiotem badania Kolegium tutejszej Izby.
W wyniku analizy treści badanej uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdziło,
że Rada Gminy Bobowo w § 1 badanej uchwały ustaliła
stawkę podatku od środków transportowych poniżej sta-

wek minimalnych określonych obwieszczeniem Ministra
Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r., a mianowicie:
• w § 1 pkt 6 lit. b uchwały w części dotyczącej ustalenia
stawki podatkowej określonej dla przyczep i naczep z
innym systemem zawieszenia osi jezdnych o liczbie
osi jednej o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton ustalono
stawkę podatku w wysokości 525,00 zł, podczas gdy
dla znajdujących się w tej grupie pojazdów stawka
minimalna wynosi 567,47 zł.
Ustalenie przez Radę Gminy wyżej opisanej stawki
podatku poniżej stawki minimalnej określonej w przywołanym obwieszczeniu, stanowi istotne naruszenie postanowień art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych w związku z przywołanym wyżej obwieszczeniem Ministra Finansów.
Z przepisów powyższych jednoznacznie wynika bowiem, że rada gminy ustalając wysokość stawki podatku
od środków transportowych winna ustalić ją w wysokości
nie niższej niż kwoty stawek minimalnych określone w
przywołanym wyżej obwieszczeniu Ministra Finansów,
ujęte w załącznikach nr 1-3 ustawy.
Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji.
Na niniejszą uchwałę służy skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od
dnia jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem tutejszej
Izby.
Prezes
Henryk Ledóchowski

3357
UCHWAŁA Nr 353/g219/P/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 3 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U z 2001 r. Nr 55, poz.
577 z późn. zm.) w związku z 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.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu
uchwały Nr XXXVII/276/09 Rady Gminy Człuchów z dnia
20 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku

od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż
określone w ustawie,
• orzeka nieważność § 3 ust. 1 lit. a i ust. 2 badanej
uchwały.
UZASADNIENIE
W dniu 24 listopada 2009 r. wpłynęła do tutejszej Izby
uchwała Nr XXXVII/276/09 Rady Gminy Człuchów z dnia
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20 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż
określone w ustawie.
W wyniku analizy treści badanej uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdziło,
że obarczona jest ona wadą o charakterze istotnego naruszenia prawa.
Jak wynika z § 3 ust. 1 lit. a i ust. 2 ww. uchwały Rada
Gminy postanowiła zwolnić od podatku od nieruchomości
budynki i grunty wykorzystywane do realizacji zadań statutowych i ustawowych gminy, wyłączając ze zwolnienia
budynki i grunty związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej.Zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. ustawy o podat-

Poz. 3357, 3358, 3359

kach i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić
inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie.
Brak jest natomiast w ustawie upoważnienia dla rady
gminy do wprowadzenia zwolnień podmiotowych.
Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji.
Na niniejszą uchwałę służy skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od
dnia jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem tutejszej
Izby.
Prezes Regionalnej
Izby Obrachunkowej
w Gdańsku
Henryk Ledóchowski

3358
UCHWAŁA Nr 354/g247/P/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 3 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. b 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.) – Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr XXIX/244/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia
9 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia
zwolnień od tego podatku na 2010 rok,
• stwierdza nieistotne naruszenie prawa polegające na
nieustaleniu stawek podatku dla ciągników siodłowych i balastowych o trzech osiach i masie całkowitej
równej 40 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równoważne oraz z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych.
UZASADNIENIE
W dniu 19 listopada 2009 r. wpłynęła do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku uchwała Nr XXIX/244/09
Rady Gminy Miłoradz z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
na 2010 rok, zaś w dniu 3 grudnia 2009 r. była przedmiotem
badania tutejszego Kolegium Izby.

W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium
Izby stwierdziło, że ustalając w Załączniku nr 2 stawki od
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36
ton Rada Gminy nie ustaliła stawki podatku dla ciągników
siodłowych i balastowych o trzech osiach i dopuszczalnej
masie całkowitej równej 40 ton zarówno dla ciągników z
zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, jak i z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
co stanowi naruszenie postanowień art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. b
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Kolegium uznało
to naruszenie prawa jako nieistotne, jednakże wymagające
korekty tak, aby wszystkie ciągniki siodłowe i balastowe
były objęte podatkiem transportowym.
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby postanowiło
jak w sentencji.
Na niniejszą uchwałę służy skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od
dnia jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem tutejszej
Izby.
Prezes Regionalnej
Izby Obrachunkowej
w Gdańsku
Henryk Ledóchowski

3359
UCHWAŁA Nr 358/g244/P/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 3 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 i 6 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w związku
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 6 października

2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M. P. Nr 67, poz. 872)
– Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
po rozpoznaniu uchwały Nr XXXVI/74/2009 Rady Gminy
Łęczyce z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych
na 2010 rok,
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• orzeka nieważność:
1) załącznika nr 1 do uchwały w części dotyczącej ustalenia stawki podatkowej określonej dla:
— samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 15 ton z dwiema
osiami i innymi systemami zawieszenia osi jezdnych w wysokości 1.238 zł,
— samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniejszej niż 23 tony i mniejszej
niż 25 ton z trzema osiami i innymi systemami
zawieszenia osi jezdnych w wysokości 1.559 zł,
— samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniejszej niż 25 z trzema osiami i
innymi systemami zawieszenia osi jezdnych w
wysokości 1.559 zł,
— samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniejszej niż 29 ton i mniejszej niż
31 ton z czterema osiami i więcej i innymi systemami zawieszenia osi jezdnych w wysokości 2.363
zł,
— samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniejszej niż 31 ton z czterema
osiami i więcej i innymi systemami zawieszenia
osi jezdnych w wysokości 2.363 zł;
2) załącznika nr 2 do uchwały w części dotyczącej ustalenia stawki podatkowej określonej dla:
— ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równiej lub wyższej niż 31 ton z dwiema
osiami i innymi systemami zawieszenia osi jezdnych w wysokości 1.866 zł,
— ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równiej lub wyższej niż 40 ton z trzema
osiami i więcej i innymi systemami zawieszenia
osi jezdnych w wysokości 2.455 zł,
3) załącznika nr 3 do uchwały w części dotyczącej
ustalenia stawki podatkowej określonej dla przyczep
i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów nie mniejszej niż 38 ton z dwiema osiami
i innymi systemami zawieszenia osi jezdnych w
wysokości 1628 zł.
UZASADNIENIE
W dniu 19 listopada 2009 r. do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęła uchwała
Nr XXXVI/74/2009 Rady Gminy Łęczyce z dnia 9 listopada
2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych, zaś w dniu 3 grudnia 2009 r. była
ona przedmiotem badania Kolegium tutejszej Izby.
W wyniku analizy treści badanej uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdziło,
że Rada Gminy Łęczyce w załącznikach nr: 1, 2 i 3 do
badanej uchwały ustaliła stawkę podatku od środków
transportowych poniżej stawek minimalnych określonych
obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących w
2010 r., a mianowicie:
1) w załączniku nr 1 do uchwały w części dotyczącej
ustalenia stawki podatkowej dla:
— samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 15 ton z dwiema osiami i innymi systemami zawieszenia osi
jezdnych w wysokości 1.238 zł, podczas gdy dla
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znajdujących się w tej grupie pojazdów minimalna
stawka podatku wynosi 1.265,69 zł,
— samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniejszej niż 23 tony i mniejszej niż
25 ton z trzema osiami i innymi systemami zawieszenia osi jezdnych w wysokości 1.559 zł, podczas
gdy dla znajdujących się w tej grupie pojazdów
minimalna stawka podatku wynosi 1.593,77 zł,
— samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniejszej niż 25 z trzema osiami i
innymi systemami zawieszenia osi jezdnych w wysokości 1.559 zł, podczas gdy dla znajdujących się
w tej grupie pojazdów minimalna stawka podatku
wynosi 1.593,77 zł,
— samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniejszej niż 29 ton i mniejszej niż
31 ton z czterema osiami i więcej i innymi systemami zawieszenia osi jezdnych w wysokości
2.363 zł, podczas gdy dla znajdujących się w tej
grupie pojazdów minimalna stawka podatku wynosi 2.479,97 zł,
— samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniejszej niż 31 ton z czterema
osiami i więcej i innymi systemami zawieszenia
osi jezdnych w wysokości 2.363 zł, podczas gdy dla
znajdujących się w tej grupie pojazdów minimalna
stawka podatku wynosi 2.479,97 zł,
2) w załączniku nr 2 do uchwały w części dotyczącej
ustalenia stawki podatkowej określonej dla:
— ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równiej lub wyższej niż 31 ton z dwiema osiami i innymi systemami zawieszenia osi
jezdnych w wysokości 1.866 zł, podczas gdy dla
znajdujących się w tej grupie pojazdów minimalna
stawka podatku wynosi 1.959,23 zł,
— ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równiej lub wyższej niż 40 ton z trzema
osiami i więcej i innymi systemami zawieszenia
osi jezdnych w wysokości 2.455 zł, podczas gdy dla
znajdujących się w tej grupie pojazdów minimalna
stawka podatku wynosi 2.576,88 zł,
3) w załączniku nr 3 do uchwały w części dotyczącej
ustalenia stawki podatkowej określonej dla przyczep
i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów nie mniejszej niż 38 ton z dwiema osiami i
innymi systemami zawieszenia osi jezdnych w wysokości 1628 zł, podczas gdy dla znajdujących się w tej
grupie pojazdów minimalna stawka podatku wynosi
1.718,71 zł.
Ustalenie przez Radę Gminy wyżej opisanych stawek podatku poniżej stawek minimalnych, określonych
w przywołanym obwieszczeniu, stanowi istotne naruszenie
postanowień art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, w związku z przywołanym wyżej
obwieszczeniem Ministra Finansów.
Z przepisów powyższych jednoznacznie wynika bowiem, że rada gminy ustalając wysokość stawki podatku
od środków transportowych winna ustalić ją w wysokości
nie niższej niż kwoty stawek minimalnych określone w
przywołanym wyżej obwieszczeniu Ministra Finansów
ujęte w załącznikach nr 1-3 do ustawy.
Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji.
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Na niniejszą uchwałę służy skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od

dnia jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem tutejszej
Izby.
Prezes Regionalnej
Izby Obrachunkowej
w Gdańsku
Henryk Ledóchowski

3360
ZARZĄDZENIE Nr 279/09
Wojewody Pomorskiego
z dnia 8 grudnia 2009 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stary Targ w okręgu wyborczym Nr 4.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.
zm.1)) zarządza się, co następuje:
§1
Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy
Stary Targ w okręgu wyborczym Nr 4 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Sławomira Dziubczyka
stwierdzonym uchwałą tej Rady Nr XXXIV/315/2009 z dnia
26 listopada 2009 r.

§4
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w
formie obwieszczenia.

§2
W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany będzie
jeden radny.

Wojewoda Pomorski
Roman Zaborowski

§3
Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 7 lutego
2010 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i
Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127
i Nr 218, poz. 159, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i
Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz.
1111.
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ZaÛßcznik do zarzßdzenia Nr 279/09
Wojewody Pomorskiego
z dnia 8 grudnia 2009 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoåci wyborczej
do 19 grudnia 2009 r.

Treåá czynnoåci
−

podanie do publicznej wiadomoåci w formie obwieszczenia Wójta Gminy Stary
Targ informacji o granicach okrágu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w
okrágu Nr 4 oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej,

−

zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz
o zamiarze zgÛaszania kandydatów na radnego.

do 22 grudnia 2009 r.

−

zgÛaszanie Komisarzowi Wyborczemu kandydatów do skÛadu Gminnej Komisji
Wyborczej.

do 24 grudnia 2009 r.

−

powoÛanie przez Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej dla
przeprowadzenia

wyborów

uzupeÛniajßcych

w

okrágu

wyborczym

Nr 4.
do 8 stycznia 2010 r.

−

zgÛaszanie Wójtowi Gminy Stary Targ kandydatów do skÛadu Obwodowej
Komisji Wyborczej

8 stycznia 2010 r.

−

do godz. 24.00
do 17 stycznia 2010 r.

zgÛaszanie

Gminnej

Komisji

Wyborczej

list

kandydatów

na

radnego

wybieranego w okrágu wyborczym.
−

powoÛanie przez Gminnß Komisjá Wyborczß Obwodowej Komisji Wyborczej na
czas przeprowadzenia wyborów uzupeÛniajßcych,

−

podanie do publicznej wiadomoåci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
informacji

o

granicach

i

numerze

obwodu

gÛosowania

oraz

o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powoÛanej dla przeprowadzenia
gÛosowania w wyborach uzupeÛniajßcych.
do 23 stycznia 2010 r.

−

rozplakatowanie
o

zarejestrowanych

obwieszczenia
listach

Gminnej

kandydatów

na

Komisji

Wyborczej

radnego

wybieranego

w wyborach uzupeÛniajßcych
do 24 stycznia 2010 r.
5 luty 2010 r.
o godz. 24.00
6 luty 2010 r.

−

sporzßdzenie spisu wyborców.

−

zakoãczenie kampanii wyborczej.

−

przekazanie
wyborców.

7 luty 2010 r.
godz. 6.oo-20.oo

−

gÛosowanie.

Przewodniczßcemu

Obwodowej

Komisji

Wyborczej

spisu
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