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uchwały w części dotyczącej ustalenia stawki podatkowej określonej dla ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równiej lub
wyższej niż 36 ton z dwiema i trzema osiami w wysokości 2.600 zł uchwały Nr
XL/312/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, ................. 13875
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nr 372/g249/P/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie stwierdzenia nieważności w § 1 uchwały: 1) punktu
I.5 w części dotyczącej ustalenia stawki podatkowej określonej dla ciągnika
siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w zależności
od liczby osi, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne: - z dwiema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.623 zł, - z trzema osiami o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.772 zł, 2) punktu I.6 w części
dotyczącej ustalenia stawki podatkowej określonej dla ciągnika siodłowego lub
balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w zależności od liczby osi z
innym systemem zawieszenia osi jezdnych: - z dwiema osiami o dopuszczalnej
masie całkowitej nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.623 zł, - z trzema osiami
o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.772
zł, 3) punktu I.8 w części dotyczącej ustalenia stawek podatkowych określonych
dla przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne, które łączne z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej: - z dwiema
osiami o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 36 ton w wysokości
2.142 zł, - z trzema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż
36 ton w wysokości 2.056 zł, 4)punktu I.9 w części dotyczącej ustalenia stawki
podatkowej określonej dla przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które łączne z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w
zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej: - z dwiema osiami o
dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.142 zł,
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- z trzema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 36 ton w
wysokości 2.056 zł. uchwały Nr XXXIV/171/2009 Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
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w części dotyczącej ustalenia wysokości stawki podatku od przyczep i naczep
o liczbie osi jezdnych dwie, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 28 ton do mniej niż 38
ton w wysokości 880,00 zł uchwały Nr XXVI/172/09 Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
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polegającego na nieokreśleniu stawki podatkowej dla samochodów ciężarowych
o trzech liczbach osi i dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12
ton i mniejszej niż 15 ton uchwały Nr XXXIV/320/2009 Rady Gminy Stary Targ
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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 w wysokości 1.900 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 w wysokości 2.500 zł.uchwały Nr XXX/201/09 Rady Gminy
w Karsinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych w 2010 roku,............................................. 13879

3562 —
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odpisów wpływu z podatku rolnego i od nieruchomości na terenie gminy Gardeja, ....................................................................................................................... 13880

3563 —
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uchwały w części dotyczącej ustalenia stawki podatkowej określonej dla przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o liczbie osi dwie
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 38 ton w kwocie 1.666 zł. uchwały
Nr XXXIV/215/09 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 listopada 2009r. w
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zdanie przepisu o treści „Liczba ta nie może być większa niż deklarowana we
wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2” uchwały Nr XLVIII/426/09
Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie
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Gminy Miejskiej Starogard Gdański, rozliczania oraz trybu kontroli prawidłowości jej wykorzystania ........................................................................................ 13882
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nr 387/g127/D/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprwaie stwierdzenia nieważnosci w § 7 ust. 1 pkt 1 drugie zdanie
przepisu o treści „Liczba ta nie może być większa niż deklarowana we wniosku
o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2” uchwały XLVIII/427/09 Rady Miasta
Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
rozliczania oraz trybu kontroli prawidłowości jej wykorzystania, ....................... 13883
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nr 389/p212/P/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 pkt 1 i 2 uchwały XXXVII/820/09
Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych,............................................................................................ 13883

3520
UCHWAŁA Nr XXXVII/820/09
Rady Miasta Gdyni
z 25 listopada 2009 r.
w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych.
Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), 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 późniejszymi zmianami), Rada
Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§1
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) budynki, budowle i grunty lub ich części będące we
władaniu jednostek i zakładów budżetowych Gminy
Miasta Gdyni,
2) budynki, budowle i grunty lub ich części stanowiące
własność Gminy Miasta Gdyni, nie pozostające
we władaniu osób prawnych innych niż Gmina,
osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej,
3) powierzchnie zajęte przez lokatorów na podstawie
decyzji administracyjnej o przydziale lok alu
mieszkalnego w budynkach wielomieszkaniowych
nieposiadających lokali użytkowych, stanowiących
własność osób fizycznych,

4) garaże służące do przechowywania wózków inwalidów
o napędzie mechanicznym i innych pojazdów
samochodowych należących do inwalidów, których
przydatność posiadania ze względu na inwalidztwo
potwierdzona jest przez lekarza.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Gdyni.
§3
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr XXXV/1131/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28
listopada 2001 r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat
lokalnych ogłoszona w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2001 r., nr 3030, poz. 1741.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. po
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski
* patrz poz. 3567 uchwała RIO w Gdańsku nr 3891/p212/P/09 z
dnia 17 grudnia 2009
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3521
UCHWAŁA Nr XXXIX/237/09
Rady Miasta Helu
z dnia 3 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia miejscowości Hel jako posiadającej korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe
i warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, oraz wysokości
stawki dziennej opłaty miejscowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz.
1806; Nr 80, poz. 717; Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Dz. U.
Nr 80, poz. 7127, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr
102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z
2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128; Nr 146, poz. 1055; 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 243, poz. 1458; z
2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 17 ust. 1 i 5, art. 19 pkt 1
lit.b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1) (t.j. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm.
Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr
93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz
z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości
górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§3
Opłatę miejscową pobiera się z góry za cały okres
pobytu osoby w Helu w celach wypoczynkowych, szkoleniowych, lub turystycznych przy dokonaniu czynności
meldunkowych.
§4
Do poboru opłaty miejscowej upoważnia się inkasentów - kierowników i właścicieli obiektów, w których
świadczone są usługi polegające na wynajmie miejsc
noclegowych i ustala się ich wynagrodzenie w wysokości
10% od pobieranych opłat.
§5
Opłata, o której mowa w § 2, pobierana jest przez cały
rok kalendarzowy.
§6
Traci moc uchwała Nr XXVII/165/08 Rady Miasta Helu
z dnia 26 listopada 2008 r.
§7
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

§1

§8

Ustala się, że miasto Hel jest miejscowością posiadającą korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i warunki umożliwiające pobyt osób w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.
§2
Określa się stawkę dzienną opłaty miejscowej w
mieście Helu – pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych,
szkoleniowych, lub turystycznych za każdy dzień pobytu
w wysokości:
1) od dzieci do lat 7
- 0,90 zł
2) od pozostałych osób
- 1,80 zł

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia
2010 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczenie w
Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący
Rady Miasta Helu
Edward Mrozik

3522
UCHWAŁA Nr XXXIX/238/09
Rady Miasta Helu
z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania psów i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz.
1806; Nr 80, poz. 717; Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Dz. U.
Nr 80, poz. 7127, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr
102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z
2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128; Nr 146, poz. 1055; 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 243, poz. 1458; z
2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 18a i art. 19 pkt 1 lit.f
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1) (t.j. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm.
Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr
93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz
z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości
górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
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w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

pobrania opłaty po tym terminie na dzień 30 grudnia
każdego roku.

§1

§4

Określa się stawkę opłaty od posiadania psa w mieście
Helu w wysokości - 52,00 zł rocznie od każdego psa.

Traci moc uchwała Nr XXVII/169/08 Rady Miasta Helu
z dnia 26 listopada 2008 r.

§2

§5

Opłata płatna jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku, a gdy podatnik nabył psa po tym terminie,
to wówczas opłatę z tytułu posiadania tego psa wpłaca
się w ciągu jednego miesiąca od daty nabycia psa, jeżeli
wymienionej opłaty za dany rok nie wpłacił poprzedni
posiadacz.
§3
1. Rejestrację psów oraz obliczanie i pobór opłaty zleca
się Zespołowi Zakładów Obsługi Miasta w Helu
i ustala się wynagrodzenie w wysokości 10% pobranej
kwoty.
2. Ustala się termin rozliczenia z pobranej opłaty na
dzień 30 czerwca każdego roku, a w przypadku

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.
§6
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia
2010 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczenie w
Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący
Rady Miasta Helu
Edward Mrozik

3523
UCHWAŁA Nr XXXIX/239/09
Rady Miasta Helu
z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz.
1806; Nr 80, poz. 717; Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Dz. U.
Nr 80, poz. 7127, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr
102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z
2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128; Nr 146, poz. 1055; 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 243, poz. 1458; z
2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych 1) (t.j. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm. Dz. U. Nr
220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr
249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz.
585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r.
Nr 56, poz. 458) oraz obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.
(M.P. Nr 52, poz. 742) Rada Miasta Helu uchwala, co
następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości dla poniższych przedmiotów opodatkowania:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków
- 0,77 zł od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1 ha
powierzchni,

c) pozostałych
- 0,39 zł od 1m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych
- 0,65 zł od 1 m2 powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- 19,70 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 - 2,40
zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych - 6,88 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości
§2
Określa się wzory druków:
1) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN
– 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości DN
– 1 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) N i e r u ch o m o ś c i , k t ó r y ch w ł a ś c i c i e l a m i l u b
użytkownikami wieczystymi są osoby fizyczne
– mieszkańcy Helu, które w roku poprzedzającym rok
podatkowy ukończyły lat 65 i wyżej, pod warunkiem,
że nieruchomość nie jest wykorzystywana na
prowadzenie działalności gospodarczej.
2) Nieruchomości, zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych.
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§4

Biuletynie Informacji Publicznej.

Traci moc uchwała Nr XXVII/167/08 Rady Miasta Helu
z dnia 26 listopada 2008 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Helu
Edward Mrozik

§5
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.
§6
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia
2010 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczenie w

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

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/239/09 Rady Miasta Helu
z dnia 3 grudnia 2009 r.

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

IN – 1
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INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw
Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów
między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z
dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst
jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów
budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego
wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: BURMISTRZ HELU - właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. BURMISTRZ HELU

84 – 150 HEL, ul. Wiejska 50

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel
 2. współwłaściciel
 3. posiadacz samoistny  4. współposiadasz samoistny  5. użytkownik wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)  8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca)
5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla
każdej nieruchomości )

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
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8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL )
9. Numer PESEL/REGON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. informacja składana po raz pierwszy

 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych
3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

20.
...................................................................... m2
21.
....................................................................... ha
22.
....................................................................... m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. mieszkalnych – ogółem

23.
....................................................................... m2

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

24.
......................................................................................... m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne,
piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części 25.
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej ogółem,
....................................................................... m2
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 26.
kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,
....................................................................... m2
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia 27.
usług medycznych ogółem,
....................................................................... m2
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 28.
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, ....................................................................... m2
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

D.3 BUDOWLE
1. budowle
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

29.
....................................................................,.......

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
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F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
30. Imię

31. Nazwisko

32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
34. Uwagi organu podatkowego

35. Identyfikator przyjmującego formularz

36. Data i podpis przyjmującego formularz

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/239/09 Rady Miasta Helu
z dnia 3 grudnia 2009 r.

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

DN – 1

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących
dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami
nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami
nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób
fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości
prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie
obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: BURMISTRZ HELU - właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. BURMISTRZ HELU

Adres: 84-150 HEL, ul. Wiejska 50

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna
 3. jednostka organizacyjna
 4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel
 2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)  8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca)
6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali
( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 178

Poz. 3523

— 13823 —

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**
9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy os. fizycznej nie nadano numeru PESEL ) **
10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

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

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. deklaracja na dany rok
 2. korekta deklaracji rocznej
 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku

 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Stawka podatku
wynikająca z
Uchwały Rady
Miasta Helu

Podstawa
opodatkowania

(ogłoszona w Dz.
Urzędowym Woj.
Pomorskiego w roku
poprzedzającym dany
rok podatkowy)

Kwota podatku
w zł / gr.
( należy
zaokrąglić
do pełnych
dziesiątek groszy )

w zł / gr.

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 21.
22.
23.
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków
................... m2
.................,....... .................,.......
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
24.
25.
26.
elektrowni wodnych
.................... ha
.................,....... .................,.......
3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 27.
28.
29.
statutowej działalności pożytku publicznego przez
................... m2
organizacje pożytku publicznego
.................,....... .................,.......

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. mieszkalnych - ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

30.
31.
32.
..................... m2
..................,...... ...................,......
33.
34.
35.
........................... m2

........................,........

........................,.......

2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
........................... m
........................,........
........................,.......
* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z
wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza
użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 36.
37.
38.
od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej ogółem,
........................... m2
....................,..... ....................,.....
w tym:
2

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

........................... m

........................,........

........................,.......

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

........................,........

........................,.......
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3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,

39.
40.
41.
..................... m2
...................,...... ...................,......

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

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

........................,........

........................,.......

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

........................,........

.......................,........

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 42.
43.
44.
............................m2
świadczenia usług medycznych ogółem,
...................,...... ...................,......
w tym:
2
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

........................... m

2

........................... m

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

........................,........

........................,.......

........................,........

........................,.......

5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie 45.
46.
47.
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
..................... m2
...................,...... ...................,......
w tym:
2
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

........................... m

2

........................... m

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

D.3 BUDOWLE
1. budowle

48.
.................,.......

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

........................,........

........................,.......

........................,........

........................,.......

50.

49.
........................

...................,......

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
51.
Kwota podatku*
...........................,.......
Suma kwot z kol. D

( należy zaokrąglić do pełnych złotych )

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
52. Imię

53. Nazwisko

54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
56. Uwagi organu podatkowego
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57. Identyfikator przyjmującego formularz

58. Data i podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, ze zm.).

3524
UCHWAŁA Nr XXXIX/240/09
Rady Miasta Helu
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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 146, poz. 1055, 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 243, poz. 1458 z 2009 r. Nr4 52, poz. 420)
oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1) (t.j. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm.
Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr
93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z
2009 r. Nr 56, poz. 458), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących w
2010 r. (M.P. Nr 67, poz. 872) Rada Miasta Helu uchwala,
co następuje:
§1
Podatek od środków transportowych wynosi łącznie:
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej od 3,5 t i poniżej 12 t:
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
- 729,28 zł
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
- 1.216,64 zł
c) powyżej 9 t i poniżej 12 t
- 1.459,96 zł
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 t
- 2.786,03 zł
3) O d c i ą g n i k a s i o d ł o w e g o l u b b a l a s t o w e g o
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t
- 1.703,27 zł
4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 t:
a) do 36 t włącznie
- 2.153,41 zł
b) powyżej 36 t
- 2.786,03 zł
5) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą

od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
- 1.459,96 zł
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) do 36 t włącznie
1.703,27 zł
b) powyżej 36 t
2.153,41 zł
7) Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
- 1.703,27 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 2.153,41 zł
§2
Traci moc uchwała Nr XXVII/166/08 Rady Miasta Helu
z dnia 26 listopada 2008 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.
§4
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia
2010 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczenie w
Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący
Rady Miasta Helu
Edward Mrozik
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
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z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
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przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr 290/XXXVI/2009
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), uchwala się
co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od środków transportowych
w następujących wysokościach:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton
- 600 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton
- 950 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
- 1.150 zł
2) Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton
- o liczbie osi – dwie
- 1.750 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej
- 1.510 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26
ton:
- o liczbie osi – dwie
- 1.850 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej
- 1.900 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie i więcej
- 2.050 zł
3) Od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton
- o liczbie osi – dwie
-1.860 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej
- 1.620 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26
ton:
- o liczbie osi – dwie
- 1.910 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej
- 2.020 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29
ton:
- o liczbie osi – dwie
- 1.980 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej
- 2.050 zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi – dwie i trzy
- 2.080 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej
- 2.500 zł
4) O d c i ą g n i k ó w s i o d ł o w y ch i b a l a s t o w y ch
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton
- 450 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 800 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
- 1.100 zł
5) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton
- o liczbie osi – dwie i więcej
- 1.300 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31
ton:
- o liczbie osi – dwie
- 1.400 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej
- 1.450 zł
c) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton:
- o liczbie osi – dwie
- 1.500 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej
- 1.550 zł
d) powyżej 36 ton, a mniejszej niż 40 ton
- o liczbie osi – dwie
- 1.660 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej
- 1.700 zł
e) równej lub wyższej niż 40 ton
- o liczbie osi – dwie
- 1.900 zł
- liczbie osi – trzy i więcej
- 1.800 zł
6) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton
- o liczbie osi – dwie i więcej
- 1.750 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31
ton:
- o liczbie osi – dwie
- 1.650 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej
- 1.750 zł
c) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton:
- o liczbie osi – dwie
- 1.960 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej
- 1.830 zł
d) powyżej 36 ton, a mniejszej niż 40 ton
- o liczbie osi – dwie
- 2.000 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej
- 2.100 zł
e) równej lub wyższej niż 40 ton
- o liczbie osi – dwie
- 2.300 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej
- 2.580 zł
7) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego
- 400 zł
8) Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton
- o liczbie osi – jedna
- 330 zł
- o liczbie osi – dwie
- 360 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej
- 710 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 178

Poz. 3525, 3526

— 13827 —

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton:
- o liczbie osi – jedna
- 750 zł
- o liczbie osi – dwie i więcej
- 860 zł
c) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – jedna
- 1.100 zł
- o liczbie osi – dwie
- 1.200 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej
- 1.320 zł
9) Od przyczep lub naczep z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton
- o liczbie osi – jedna
- 370 zł
- o liczbie osi – dwie
- 410 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej
- 960 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton:
- o liczbie osi – jedna
- 870 zł
- o liczbie osi – dwie i więcej
- 1.370 zł
c) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – jedna
- 1.650 zł
- o liczbie osi – dwie
- 1.720 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej
- 1.620 zł
10) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc
- 350 zł
b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc
- 860 zł
c) powyżej 30 miejsc
- 1.250 zł

- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton
- 450 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton
- 700 zł
- powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
- 850 zł
b) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- od 3,5 tony do 5,5 ton
- 360 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 640 zł
- powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
- 900 zł
c) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego- 240 zł
d) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
- do 15 miejsc
- 280 zł
- powyżej 15 miejsc do 30 miejsc
- 690 zł
- powyżej 30 miejsc
- 1.000 zł

§2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Łukaszewicz

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7, i 10
wyprodukowanych w 2004 r. i nowszych stawki podatku
zmniejsza się i określa się w wysokości:
a) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§4
Traci moc uchwała Nr 182/XXII/2008 Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gd. z dnia 30 października 2008 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
§5

3526
UCHWAŁA Nr XLVIII-418/2009
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów w Lęborku.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art.
5, art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zmianami), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr
8, poz. 60 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

płatności opłaty od posiadania psów,
3) zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w
drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności
dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§1

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wprowadza się na terenie miasta Lęborka opłatę
od posiadania psów i w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały:
1) określa się wysokość stawki opłaty od posiadania
psów,
2) określa się zasady ustalania i poboru oraz terminy

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Lęborka.
§4

§5
Traci moc uchwała Nr XXIX-309/2008 Rady Miejskiej
w Lęborku z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłat
lokalnych w Lęborku w zakresie podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
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ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku od nieru-

chomości i opłaty od posiadania psów należnych od 1
stycznia 2010 r.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Lęborku
Małgorzata Bresler

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII-418/2009
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 26.11.2009r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
1.Stawka podatku od nieruchomości na terenie miasta Lęborka wynosi:
1.

2.

Od budynków mieszkalnych lub ich części – od 1 m kw. pow. użytkowej
Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej-od 1 m kw. pow. użytkowej

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od
1 m kw. powierzchni użytkowej
4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m kw.
powierzchni użytkowej
5. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m kw.
powierzchni użytkowej
b)będących wyłącznie pomieszczeniami na opał, wyłącznie ubikacjami,
pralniami-suszarniami, jeśli są niezbędne do funkcjonowania lokalu lub
budynku mieszkalnego 1)- od 1 m kw. powierzchni użytkowej

c) inne - od 1 m kw. powierzchni użytkowej
6. Budowle – od ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 37 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
7. Od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- od 1 m kw.
powierzchni
b) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
od 1 m kw. powierzchni
8. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni
1) Należy przez to rozumieć brak składów opału, ubikacji, pralni-suszarni w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym

0,52 zł
16,27 zł

7,93 zł

3,71 zł

5,67

0,52

5,67

2%

0,64 zł
0,20 zł

3,40 zł
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII-418/2009
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 26 listopada 2009 r.
OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
1. Roczna stawka opłaty od posiadania psów wynosi na
terenie miasta Lęborka 28,00 zł od każdego psa.
2. Rejestracji psów dokonują ich właściciele u
inkasentów ustalonych w punkcie 6 lub w Referacie
d/s Podatkowych Urzędu Miejskiego w Lęborku.
3. Opłata płatna jest bez wezwania z góry za rok
podatkowy w terminie do 31 marca danego roku lub
w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie psa.
Jeżeli właściciel psa wszedł w jego posiadanie po
dniu 30 czerwca roku podatkowego, opłatę płaci w
wysokości połowy stawki ustalonej w pkt 1.

4. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w
kasie Urzędu Miejskiego w Lęborku lub na konto
Urzędu Miejskiego w Lęborku.
5. Zarządza się również pobór opłaty w drodze inkasa.
6. Inkasentami opłaty od posiadania psów są: Gabriela
Filip i Alina Piankowska, z którymi Burmistrz Miasta
zawrze stosowne umowy.
7. Pobrane opłaty od posiadania psów powinny być
przez inkasenta przekazane do kasy Urzędu Miejskiego
w Lęborku w ostatnim dniu roboczym każdego
tygodnia.
8. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się na
5% kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie
organowi podatkowemu.
9. Do opłaty od posiadania psów stosuje się przepisy o
wymiarze, poborze i egzekucji zobowiązań podatkowych.

3527
UCHWAŁA Nr XLVIII-419/2009
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania, poboru i terminów jej płatności
oraz zwolnienia.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art.
19 pkt 1 lit.a, pkt 2, pkt 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. zmianami), art. 47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmia-

nami) uchwala się, co następuje:
§1
Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej
pobieranej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
dokonujących sprzedaży na targowisku, jak niżej:

ul.Kaszubska1
Lp. Rodzaj sprzedaży

Centrum
Handlowe

1.Sprzedaż obnośna - sprzedaż
towaru z ręki lub z niesionego
przez sprzedawcę
kosza, torby,
wiadra,
siatki
czy
innego
pojemnika
2.Sprzedaż pozostała, w zależności
od powierzchni zajętej
przez
sprzedawcę, towar ( bezpośrednio
eksponowany do sprzedaży ) oraz
służące sprzedaży pojazdy, stoły
lub inne urządzenia i przedmioty :
a)do 1 m 2 włącznie
b)powyżej 1 m2 do 3 m2 włącznie
c)powyżej 3 m2 do 6 m2 włącznie
d)powyżej 6 m2 do 10 m2 włącznie
e)powyżej 10 m2 do 20 m2 włącznie
f)powyżej 20 m2 do 40 m2 włącznie
g)powyżej 40 m2 do 80 m2 włącznie
h)powyżej 80 m2
1
2

2,00 zł

29.1003.11

Pozostałe
miejsca na
Pozostałe terenie Lęborka
dni

4,00 zł

2,00 zł

4,00 zł lub
25,00 zł2

5,00 zł
4,00 zł
8,00 zł 10,00 zł
10,00 zł 16,00 zł
20,00 zł 22,00 zł
40,00 zł 35,00 zł
60,00 zł 52,00 zł
100,00 zł 88,00 zł
150,00 zł 132,00 zł

2,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
6,00 zł
8,00 zł
25,00 zł
40,00 zł
60,00 zł

3,00 zł
25,00 zł
30,00 zł
35,00 zł
45,00 zł
65,00 zł
110,00 zł
160,00 zł

ul. Kaszubska na odcinku od mostu na rzece Okalicy do granic miasta,
stawka 25,00 zł dotyczy sprzedaży na ulicach: Staromiejskiej, Pl.Pokoju, Targowej oraz parkingu przy DH
KUPIEC od ul.Niepodległości, parkingu pomiędzy ul.Staromiejską i ul.Niepodległości.
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§2

Opłata targowa pobierana jest codziennie w dniach
dokonywania sprzedaży.

ną:
1. w dniach Jarmarku Św. Jakuba: na Placu Pokoju
i w obrębie przylegających do niego odcinków pasa
drogowego ulic Armii Krajowej i Elizy Orzeszkowej
oraz sprzedaż dokonywaną na całej długości pasa
drogowego ulic: Staromiejskiej, Franciszkańskiej,
Mikołaja Reja, Młynarskiej, Ludwika Waryńskiego,
Derdowskiego i Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
2. w niedziele i święta na całym terenie miasta
Lęborka, za wyjątkiem przypadających w dniach: od
29 października do 03 listopada, od 15 grudnia do 24
grudnia i od 29 grudnia do 31 grudnia.

§5

§ 10

Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inkasa.
Inkasentami opłaty targowej są: Tomasz Sobisz i Przemysław Rzoska, z którymi Burmistrz Miasta zawrze
stosowne umowy.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Lęborka.

Wysokość dziennej opłaty targowej ogółem nie może
przekroczyć kwoty 681,54 zł.
§3
Opłatę targową zależną od zajmowanej powierzchni
pobiera się za każdy rozpoczęty 1 m 2 zajętej powierzchni.
§4

§ 11
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

§6
Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się na:
a) 10% kwoty zainkasowanej w dni robocze (od
poniedziałku do piątku),
b) 25% kwoty zainkasowanej w dni pozostałe.
§7
Inkasent zobowiązany jest rozliczyć się z zainkasowanej opłaty targowej w pierwszym dniu roboczym
następującym po dniu pobrania opłaty.
§8
Do opłaty targowej stosuje się przepisy o wymiarze,
poborze i egzekucji zobowiązań podatkowych.

§ 12
Traci moc uchwała Nr XXIX-309/2008 Rady Miejskiej
w Lęborku z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłat
lokalnych w Lęborku w zakresie opłaty targowej.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie do opłaty targowej
należnej od 1 stycznia 2010 r.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Lęborku
Małgorzata Bresler

§9
Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż dokonywa-

3528
Uchwała nr XXIX/284/09
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.Nr
102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. N 121, poz. 844, Dz. U. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, poz. 1775, poz. 1828i Nr
251, poz. 1847) oraz obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.
(M.P. z dnia 20 października 2009 r. nr 67 poz. 872) Rada
Miejska w Pelplinie uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych w złotych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie

całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
300,00
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
504,00
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
600,00
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważnym o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton:
- o liczbie osi – dwie
804,00
- o liczbie osi – trzy
708,00
- o liczbie osi – cztery i więcej
660,00
b) równej lub wyższe niż 18 ton, a mniejszej niż 26
ton:
- o liczbie osi – dwie
1.200,00
- o liczbie osi – trzy
1.104,00
- o liczbie osi – cztery i więcej
1.008,00
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie
1.704,00
- o liczbie osi – trzy
1.608,00
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- o liczbie osi – cztery i więcej
1.680,00
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton:
- o liczbie osi – dwie
1.270,00
- o liczbie osi – trzy
900,00
- o liczbie osi – cztery i więcej
804,00
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26
ton:
- o liczbie osi – dwie
1.500,00
- o liczbie osi – trzy
1.600,00
- o liczbie osi – cztery i więcej
1.200,00
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie
1.800,00
- o liczbie osi – trzy
1.704,00
- o liczbie osi – cztery i więcej
2.460,00
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton
504,00
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton
708,00
c) od 9 ton i poniżej 12 ton
900,00
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18
ton:
- o liczbie osi – dwie
504,00
- o liczbie osi – trzy
1.270,00
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – dwie
1.450,00
- o liczbie osi – trzy
1.270,00
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – dwie
1.500,00
- o liczbie osi – trzy
1.750,00
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż18
ton:
- o liczbie osi – dwie
504,00
- o liczbie osi – trzy
1.760,00
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – dwie
1.970,00
- o liczbie osi – trzy
1.750,00
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie
1.970,00
- o liczbie osi – trzy
2.590,00
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego
552,00
8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18
ton:
- o liczbie osi – jedna
504,00
- o liczbie osi –dwie
600,00

- o liczbie osi - trzy
708,00
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – jedna
804,00
- o liczbie osi – dwie
900,00
- o liczbie osi – trzy
804,00
c) wyższej niż 36 ton
- o liczbie osi - jedna
504,00
- o liczbie osi – dwie
1.180,00
- o liczbie osi – trzy
1.104,00
9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18
ton:
- o liczbie osi – jedna
300,00
- o liczbie osi – dwie
600,00
- o liczbie osi – trzy
960,00
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – jedna
900,00
- o liczbie osi – dwie
1.320,00
- o liczbie osi – trzy
1.300,00
c) wyższe niż 36 ton:
- o liczbie osi – jedna
1.104,00
- o liczbie osi – dwie
1.740,00
- o liczbie osi – trzy
1.308,00
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc
504,00
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.008,00
§2
1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10
wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku
zwiększa się i określa się w wysokości w złotych:
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
— powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 360,00
— powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
552,00
— powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
660,00
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
— od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony
552,00
— od 5,5 tony i poniżej 9 ton
756,00
— od 9 ton i poniżej 12 ton
960,00
c) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego
660,00
d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
— mniej niż 30 miejsc
552,00
— równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.104,00
2. Dla pojazdów, określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10
wyprodukowanych po 1989 r. a posiadających
katalizatory lub spełniających wymogi norm w
zakresie ochrony środowiska EURO 1 lub EURO
2, udokumentowane świadectwem homologacji
producenta, stawki podatku zmniejsza się i określa w
wysokości w złotych:
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
— powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 204,00
— powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
408,00
— powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
504,00
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b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
— od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton
408,00
— od 5,5 tony i poniżej 9 ton
600,00
— od 9 ton i poniżej 12 ton
804,00
c) 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
504,00
d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
— mniej niż 30 miejsc
408,00
— równej lub wyższej niż 30 miejsc
900,00

§3
Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr X/74/07 z dnia 28
listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatkowych od środków transportowych.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Pelplin.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni liczonych
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 r.
Wiceprzewodniczący Rady
Wacław Bruski

3529
UCHWAŁA Nr XXXIX/222/2009
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącego podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta
i Gminy Prabuty na 2010 rok
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, zm. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,
Nr 259, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r.
Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1656, z 2009 r. Nr 56, poz.
458) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 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) Rada Miejska w
Prabutach uchwala, co następuje:

§1
Obniża się średnią cenę skupu żyta, będącego podstawą naliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy
Prabuty na 2010 rok do kwoty: 28,985 zł za 1kwintal
§2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego
§3
Uchwała wchodzi w życiu po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
Henryk Fedoruk

3530
UCHWAŁA Nr XXXIX/223/2009
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z
2007 r. Nr 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) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 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, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Miejska
w Prabutach uchwala, co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od nieru-
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chomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy
Prabuty:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni:
0,77 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni:
4,04 zł
c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni:
0,39 zł
d) pozostałych od 1 m2 powierzchni:
0,19 zł
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej:
0,65 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie miasta Prabuty od 1 m2 powierzchni użytkowej:
19,81 zł
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie gminy Prabuty z wyłączeniem terenu
18,81 zł
miasta od 1 m2 powierzchni użytkowej:

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej: 9,24 zł
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od
4,01 zł
1 m2 powierzchni użytkowej:
f) gospodarczych służących do celów bytowych od 1
m2 powierzchni użytkowej:
4,42 zł
g) garaży i pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
6,88 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej:
3. Od budowli: 2% ich wartości
§2
Traci moc uchwała nr XXXVI/137/2008 Rady Miejskiej
w Prabutach z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
Henryk Fedoruk

3531
UCHWAŁA Nr XXXIX/224/2009
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/165/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr
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) oraz art.
10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844, 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, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXVII/165/2004 Rady Miejskie w Prabutach z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
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2. § 1ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach

lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia:
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3. § 1ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
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§2

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

 

  
  
 
 




ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
Henryk Fedoruk

3532
UCHWAŁA Nr XLII/4/2009
Rady Miasta Pucka
z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany wysokości opłaty targowej na terenie miasta Puck.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w zw.
z art. 15, 19 pkt 1 ust. „a” pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z
2006 r. Nr121, poz,844 z póź.zm.) oraz obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie
górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2010 r.(Monitor Polski z 2009 r. Nr 52, poz. 742) Rada
Miasta Pucka uchwala, co następuje:
§1
Opłatę targową pobiera się codziennie od osób fizycznych i prawnych dokonujących sprzedaży na terenie
całego miasta Puck – na targowiskach miejskich, placach, plaży, przejściach do plaży, posesjach prywatnych
i w innych podobnych miejscach.
§2
Ustala się stawki opłaty targowej w następujących
wysokościach:
1) od stanowiska wydzielonego dla osób fizycznych
i prawnych handlujących towarem sprzedawanym z
samochodu ciężarowego dostawczego, osinobusu,
traktora, samochodu osobowego z przyczepą lub
stołu ustawionego przy ww. pojeździe.
38 zł
2) od osób fizycznych i prawnych sprzedających towar
ze stałych stoisk o wymiarze 2,5 mb nie zadaszonych
i zadaszonych znajdujących się na targowisku. Jeden
stół uważa się jako jedno stanowisko. 28 zł
3) od osób fizycznych i prawnych handlujących towarem
ze stoisk nie zadaszonych o wymiarze 2 mb.
26 zł
4) od osób fizycznych i prawnych handlujących towarem
z ręki, toreb, koszów, stolików itp. nie przekraczających
1 m2
7 zł
5) Za każdy następny rozpoczęty metr kwadratowy
ponad wymieniony w pkt od 1 do 4
9 zł

§3
Powyższym opłatom targowym podlegają bez wyjątku
wszyscy sprzedający z chwilą zajęcia miejsca handlu, bez
względu na to, czy do sprzedaży już przystąpiły, czy też
sprzedaży towarów jeszcze nie rozpoczęli.
§4
1. Inkasentem opłaty targowej jest osoba fizyczna
zatrudniona na podstawie umowy zlecenia.
2. Za czynności inkasenta ustala się wynagrodzenie
prowizyjne w wysokości 6% od ogólnej kwoty
zainkasowanej opłaty targowej.
3. Wynagrodzenie z tytułu pobranej opłaty wypłacane
jest do dnia 10 następnego miesiąca po dokonaniu
rozliczenia.
§5
Osoby dokonujące sprzedaży na terenie miasta są
zobowiązane do okazywania dowodu uiszczenia opłaty
targowej osobom kontrolującym, upoważnionym przez
organ podatkowy.
§6
1. Na targowisku miejskim obowiązuje Regulamin
porządkowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Plan sytuacyjny targowiska miejskiego w Pucku z
podziałem na sektory i stanowiska handlowe stanowi
załącznik Nr 2 do uchwały.
§7
Traci moc uchwała Nr XXIII/8/2008 Rady Miasta Pucka
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany opłaty targowej na terenie miasta Pucka.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Pucka.
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§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący Rady
Marek Falkowski
* patrz poz. 3564 uchwała RIO w Gdańsku nr 385/g123/P/09 z
dnia 17 grudnia 2009 r.

Poz. 3532

na terenie targowiska miejskiego oraz miejsca
wydzielonego na Placu Obrońców Wybrzeża.
Jeżeli pozostaje przyczepa lub samochód na
targowisku to uiszcza się opłatę ryczałtową w
wysokości 100 zł za 1 miesiąc. Opłata dotyczy osób,
które wykupiły abonament miesięczny ustalony w
pkt VI. Samochód lub przyczepę można pozostawić w
sektorze A.
9. Ustala się czas prowadzenia działalności handlowej
na terenie targowiska od godz. 6oo do 20oo.

Załącznik Nr 1
Regulamin porządkowy obowiązujący wszystkich użytkowników placu targowego w Pucku
I. Postanowienia ogólne.
1. a) Plac targowy w Pucku obejmuje obszar od stacji
transformatorowej przy ul. Armii Wojska Polskiego
od strony zachodniej, do Placu Obrońców Wybrzeża
po stronie północnej i południowej, oraz wydzielone
miejsca na Placu Obrońców Wybrzeża w granicach
oznaczonych tablicami, gdzie dopuszcza się sprzedaż
płodów rolnych. W okresach przedświątecznych
zwiększa się możliwość rozszerzenia miejsc handlowych przy Placu Obrońców Wybrzeża.
b) Zezwala się na handel przedświąteczny przy Placu
Obrońców Wybrzeża w Pucku na parkingu od
strony ul. Sobieskiego.
c) Handel przedświąteczny może odbywać się nie
dłużej niż 14 dni przed następującymi świętami:
- Wielkanocnymi,
- Wszystkich Świętych,
- Bożego Narodzenia,
d) W razie zainteresowania handlem przedświątecznym – Przedsiębiorca zgłasza się do Urzędu Miasta
Pucka celem zarezerwowania wydzielonego stanowiska.
1. Osoby handlujące na targowisku są zobowiązane
do posiadania i udokumentowania uprawnień do
prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby,
które prowadzą działalność bez wymaganych
uprawnień podlegają karze zgodnie z art. 60 kodeksu
wykroczeń.
2. Za korzystanie z placu targowego pobierana jest
opłata targowa ustalona uchwałą Rady Miasta w
Pucku.
3. W sektorze B, C, D, E osoby sprzedające swoje towary
ze stołów, zajmujące jednocześnie miejsce handlu
poza stołem, ponoszą opłaty za zajmowane łącznie
metry kwadratowe powierzchni handlowej.
4. Wobec istniejącego zakazu ruchu w obu kierunkach na
placu targowym dopuszcza się wjazdy pojazdami tylko
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
5. Osoby handlujące na targowisku są zobowiązane po
rozładunku towaru niezwłocznie wyprowadzić pojazd
poza teren targowiska. (Czas trwania wyładunku
określa się do 30 minut).
6. Wszyscy właściciele prywatnych pawilonów
handlowych po przywiezieniu towaru zobowiązani są
dokonać rozładunku w czasie 30 minut, a następnie
pojazd wyprowadzić poza teren targowiska.
7. Osoby sprzedające swoje towary na targowisku
zobowiązane są dbać o czystość i porządek przy
swoich stoiskach sprzedaży. Wszelkie papiery i inne
opakowania np.: kartony, torby, worki i skrzynki
należy wrzucić do stojącego na targowisku zbiornika
– kontenera, przeznaczonego na śmieci.
8. Zabrania się pozostawienia samochodów, przyczep,
stołów lub innych rzeczy przeznaczonych do handlu

II. Targowisko podzielone jest na 5 sektorów:
1. SEKTOR A
14 stanowisk – stoisko dla samochodów
– sprzedaż warzyw, owoców oraz art. przemysłowych.
i spożywczych
2. SEKTOR B
od nr 1 – 16 sprzedaż art. spożywczych
i przemysłowych. Na stoiskach od nr 9 – 16 zezwala
się również na sprzedaż warzyw i owoców.
3. SEKTOR C
stoły niezadaszone od nr 1-20 – sprzedaż
art. przemysłowych (zakaz sprzedaży warzyw i owoców), stoły nie zadaszone od nr 21-26 – miejsca
sprzedaży przeznaczone dla ogrodników.
4. SEKTOR D
stoły niezadaszone od nr 1- 4 sprzedaż
art. przemysłowych, spożywczych, kwiatów itp. (zakaz
sprzedaży warzyw i owoców).
5. SEKTOR E
stoły niezadaszone od nr 1-5 sprzedaż
art. przemysłowych, spożywczych, kwiatów itp. (zakaz
sprzedaż warzyw i owoców).
III. Sprzedaży drobnych ilości warzyw i owoców z działek i ogródków przydomowych dopuszcza się na
szczytach sektora B, C, D i E.
IV. Cudzoziemcy mogą prowadzić handel wyłącznie, pod
warunkiem posiadania odpowiedniego dokumentu
zezwalającego na prowadzenie tej działalności.
V. Zakazuje się prowadzenia handlu na jezdniach placu
targowego.
VI. Dozwolone jest wykupienie abonamentu na rezerwację stałego miejsca handlu na okres jednego miesiąca. Opłata za abonament wynosi 59 zł miesięcznie.
Niezależnie od opłaty za abonament, kupców obowiązuje codziennie opłata targowa.
1. Posiadanie abonamentu na stoisko handlowe
obowiązuje kupca do zajęcia go:
b) do godz. 8oo w okresie od 1.IV do 30.IX;
c) do godz. 9oo w okresie od 1.X do 31.III. rano danego
dnia.
Nie zajęcie stoiska do tego czasu powoduje prawo do
zajęcia go przez inną dowolną osobę.
1. Abonament na dany miesiąc należy wykupić w
Referacie Finansowo – Budżetowym Urzędu Miasta
najpóźniej do dnia 25 – ego każdego miesiąca
poprzedzającego.
2. Nie wykupiony abonament na stoisko do tego dnia
upoważnia Urząd Miasta do sprzedaży go innemu
kupcowi w terminie do dnia 28 – ego każdego
miesiąca.
3. W przypadku większego zainteresowania danym
s t o i s k i e m w y b ó r zo s t a n i e d o k o n a ny p r ze z
losowanie.
4. Urząd Miasta zobowiązany jest do comiesięcznego
wywieszania imiennej informacji o sprzedanych
abonamentach na tablicy ogłoszeń na targowisku
najpóźniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego
dany miesiąc.
5. Odstąpienie lub odsprzedanie abonamentu jest
niedopuszczalne. Urząd Miasta może odstąpić od
sprzedaży abonamentu osobie, która abonament
miesięczny wykupiła a na stanowisku nie handluje
powyżej jednego miesiąca lub na przestrzeni
ostatniego kwartału, prowadzi handel sporadycznie.
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UCHWAŁA Nr XL/311/2009
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 23 listopada 2009 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Skarszewy
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tj. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami);
art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M. P. Nr 52, poz.
742) Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1. Od gruntów:
1) Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków
0,70 zł
2) Od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych
4,04 zł
3) Od 1 m 2 powierzchni gruntów przeznaczonych
na cele rekreacyjne/letniskowe/oraz od 1 m 2
gruntów wykorzystywanych na cele rekreacyjne/
letniskowe/
0,25 zł
4) Od 1 m2 powierzchni gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,18 zł
5) Od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych 0,20 zł
2. Od budynków lub ich części:
1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
0,61 zł
2) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
a) handlowej
17,82 zł
b) innej niż handlowa
15,60 zł
3) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
9,57 zł
4) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
2,25 zł

5) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe
4,48 zł
6) Od powierzchni użytkowej budynków rekreacyjnych /letniskowych/, garaży, budynków gospodarczych, hangarów i innych budynków lub ich
części zlokalizowanych na terenach rekreacyjnych/
letniskowych/
6,73 zł
7) Od 1 m2 powierzchni użytkowej garaży wolnostojących
5,81 zł
8) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych
4,48 zł
3. Od wartości budowli:
1) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania
ciepła, od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczych ciepła i wody oraz od budowli służących do
odprowadzania i oczyszczania ścieków
1,51%
2) od pozostałych budowli lub ich części
2,00%
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew.
§3
Traci moc uchwała Nr XXVI/220/2008 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 października 2008 r. w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Skarszewy.
§4
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości na obszarze gminy Skarszewy podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Flis
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).
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UCHWAŁA Nr XL/312/2009
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 23 listopada 2009 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz. U. z
2006 r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami); art.
18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia
2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (MP Nr 52 poz. 742)
Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co następuje:

ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego)
592,00 zł
6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, (z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą: w/g załącznika nr 3
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości
miejsc do siedzenia
a) mniejszej niż 30 miejsc
1.175,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.623,00 zł

§1
1. Określa się następujące stawki podatku od środków
transportowych obowiązujące na terenie Gminy
Skarszewy:
1) od samochodu ciężarowego, o którym 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 ton włącznie 689,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.152,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.388,00 zł
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub
wyższej niż 12 ton
w/g załącznika nr 1
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton
1.610,00 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów: w/g załącznika
nr 2
5) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew.
§3
Traci moc uchwała Nr XXVI/219/2008 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 października 2008 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych.
§4
Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Flis
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europej- skich:
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).
*

patrz poz. 3556 uchwała RIO w Gdańsku nr 371/g325/P/09 z dnia 17
grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/312/2009 Rady
Miejskiej w Skarszewach z dn.23 listopada 2009r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od samochodu
ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dmc
(w tonach)
nie mniej niż

Stawka podatku ( w złotych )
mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1

2

3

4

12
15

15

Dwie osie
1.400
1.500

1.500
2.220
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23

Trzy osie
1.400
1.500

1.500
2.460

27

Cztery osie i więcej
1.500
1.700

1.700
2.500

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/312/2009 Rady
Miejskiej w Skarszewach z dn.23 listopada 2009r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych 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
Liczba osi i dmc
zespołu pojazdów ciągnik
siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy +
przyczepa
nie mniej niż
mniej niż

Stawka podatku ( w złotych )

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1

2

3

4

12
36

36

Dwie osie
2.000
2.150

2.150
2.600

12
36

36

Trzy osie
2.000
2.150

2.150
2.600
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/312/2009 Rady
Miejskiej w Skarszewach z dn. 23 listopada 2009r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych 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)
Liczba osi i dmc
zespołu pojazdów ciągnik
siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy +
przyczepa
nie mniej niż
mniej niż

1

12
25

12
33
36
38

12
36

Stawka podatku ( w złotych )

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

2

3

4

25

Jedna oś
950
1.000

1.000
1.100

33
36
38

Dwie osie
950
1.000
1.400
1.500

1.000
1.400
1.500
1.800

36

Trzy osie
950
1.200

1.200
1.700

3535
UCHWAŁA Nr XL/313/2009
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie uchylenia uchwały obniżającej cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego na terenie gminy Skarszewy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z
2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) w związku z
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn.
zmianami) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2008 r. (MP Nr 81 poz. 717) Rada Miejska w
Skarszewach uchwala, co następuje:

§1
Uchyla się Uchwałę Nr XXVI/222/2008 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 października 2008 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Flis
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UCHWAŁA Nr XL/316/2009
Rady Miejskiej W Skarszewach
z dnia 23 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli, i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U 2001 r.
Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558,
Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,z
2003 r. Nr 80, poz. 717. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 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) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr
109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091,
Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr
249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.
1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 120, poz.
818, Nr 115, poz. 791, Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1292,
Nr 180, poz. 1280 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.
917, Nr 216, poz. 1370, Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) Rada Miejska w
Skarszewach uchwala, co następuje:
§1
Świadczenia przedszkoli publicznych w gminie Skarszewy w zakresie realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, o której mowa w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009
Nr 4, poz. 17), są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5
godzin dziennie.
§2
1. Odpłatne są świadczenia przedszkoli publicznych w
gminie Skarszewy w zakresie wykraczającym poza
realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, obejmujące koszty następujących
zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój
umysłowy dziecka;
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3) zajęcia muzyczne, plastyczne i teatralne rozwijające
uzdolnienia dzieci;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
ruchowy dziecka;
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

6) zajęcia katechezy.
7) gimnastyka korekcyjna,
8) zajęcia z logopedą,
2. Wysokość opłat za świadczenia, o których mowa w
ust. 1, z zastrzeżeniem pkt 3, wynosi dziennie:
1) w przypadku korzystania przez dziecko ze świadczeń realizowanych w wymiarze do 3 godzin dziennie – o,66% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego na
podstawie odrębnych przepisów;
2) w przypadku korzystania przez dziecko ze świadczeń
realizowanych w wymiarze powyżej 3 godzin dziennie
– 0,70% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
3) w przypadku uczęszczania do Przedszkola więcej niż
jednego dziecka z rodziny jednocześnie, opłata o
której mowa ust. 2 wynosi 75% od drugiego dziecka
i 50% od każdego następnego.
§3
Szczegółowy zakres świadczeń oraz odpłatności, o
których mowa w § 2 określa umowa cywilnoprawna
zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem
(prawnym opiekunem) dziecka.
§4
Opłata określona w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały nie
obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych
na życzenie rodziców oraz kosztów wyżywienia które
ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą
rodziców.
§5
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
przysługuje zwrot opłat za każdy dzień nieobecności.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew.
§7
Traci moc uchwała Nr XXVIII/216/04 Rady Miejskiej
z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne szkół samorządowych w gminie Skarszewy.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Flis
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UCHWAŁA Nr XLVIII/426/2009
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie trybu udzielania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, rozliczania oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 80 ust.
4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:
§1
1. Do otrzymania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej
Starogard Gdański - zwanej dalej Gminą - uprawnione
są, prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne,
działające na obszarze Gminy, publiczne:
1) przedszkola,
2) inne formy wychowania przedszkolnego,
3) szkoły podstawowe,
4) gimnazja.
2. Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji
zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą
być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków
bieżących placówki.
§2
1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej
placówkę, o której mowa w § 1, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wniosek należy złożyć w terminie do 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
§3
1. Publiczne przedszkola otrzymują na k ażdego
wychowanka dotację z budżetu Gminy w wysokości
równej wydatkom bieżącym przewidzianym na
jednego wychowanka w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę, z tym, że na wychowanka
niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie
przewidzianej na niepełnosprawnego wychowanka
przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę.
2. Do czasu otrzymania przez Gminę metryczki subwencji
oświatowej na dany rok, dotacja przysługująca na
wychowanków niepełnosprawnych jest przekazywana
w wysokości, jak w miesiącu grudniu roku
poprzedniego.
§4
Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w
innych formach otrzymuje na każdego wychowanka
objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację
z budżetu Gminy w wysokości równej 50% wydatków
bieżących przewidzianych na jednego wychowanka w
przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę.
§5
Podstawowe szkoły publiczne i publiczne gimnazja
otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy
równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego
ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę, nie niżej jednak niż kwota przewidzia-

na na jednego ucznia takiej szkoły w części oświatowej
subwencji ogólnej dla Gminy.
§6
Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe, które
prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
otrzymują z budżetu Gminy dotację w wysokości równej
kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji
ogólnej dla Gminy.
§7
1. Osoba prowadząca placówkę, o której mowa w § 1,
jest zobowiązana sporządzić i dostarczyć do 15 dnia
każdego miesiąca:
1) informację o liczbie wychowanków/uczniów w
danym miesiącu, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Liczba ta nie
może być większa niż deklarowana we wniosku o
udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2,
2) rozliczenie otrzymanych dotacji, z uwzględnieniem
celu wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. W przypadku, gdy do publicznego przedszkola
uczęszcza wychowanek nie będący mieszkańcem
Gminy, osoba prowadząca przedszkole zobowiązana
jest do poinformowania o tym Gminy w comiesięcznej
informacji. Powyższe dane stanowią podstawę do
wystąpienia o refundację dotacji do gminy, której
mieszkańcem jest wychowanek.
§8
1. Gmina przekazuje dotacje w 12 częściach w terminie
do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek
bankowy wsk azany przez osobę prowadzącą
placówkę.
2. Kwota nadpłaconej bądź niedopłaconej dotacji
miesięcznej będzie odpowiednio korygowana w
wysokości dotacji przekazywanej w następnym
miesiącu.
3. Brak informacji lub rozliczenia, o którym mowa w § 7
niniejszej uchwały, stanowi podstawę do wstrzymania
wypłaty kolejnych części dotacji. Złożenie zaległej
informacji lub rozliczenia jest podstawą do przekazania
zaległych części dotacji, nie później niż do ostatniego
dnia następnego miesiąca.
4. Rozliczenia dotacji za dany rok dokona Gmina nie
później niż do 31 marca roku następnego.
5. W przypadku stwierdzenia pobrania dotacji
nienależnie, w nadmiernej wysokości lub
wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, podlega
ona zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o
finansach publicznych.
§9
1. Prawidłowość wykorzystania dotacji podlega
kontroli.
2. Kontroli podlega w szczególności:
1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawa-
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nych przez osobę prowadzącą placówkę, w tym
przede wszystkim liczba wychowanków/uczniów,
2) wykorzystanie dotacji.
3. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez
Prezydenta Miasta Starogard Gdański. Osoby
takie mają prawo wstępu do placówki, wglądu do
prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej,
finansowej i przebiegu nauczania.
§ 10
Traci moc uchwała Nr XXXV/333/2005 Rady Miejskiej
Starogardu Gdańskiego z dnia 14 września 2005 r. w
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
publicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez osoby prawne lub fizyczne

na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański Rady
Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Starogard Gdański.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miasta
Starogard Gdański
Piotr Cychnerski
* patrz poz. 3565 uchwała RIO w Gdańsku nr 386/g127/D/09 z
dnia 17 grudnia 2009 r.

Zaáącznik nr 1
do Uchwaáy Nr
XLVIII/426/2009
Rady Miasta Starogard
GdaĔski
]GQLDOLVWRSDGDU
....................................................................... miejscowoĞü, data
Prezydent Miasta Starogard GdaĔski
:QLRVHNRXG]LHOHQLHGRWDFMLQDURN
Wnioskodawca:
1) QD]ZDSODFyZNL
2) adres
3) osoba prowadząca
3ODQRZDQDOLF]EDZ\FKRZDQNyZXF]QLyZ
1) w okresie od stycznia do sierpnia ................... . r.,
2) w okresie od wrzeĞnia do grudnia .................... r.
Jako osoba prowadząFDSODFyZNĊzobowiązujĊsie do:
1) comiesiĊcznego informowania Gminy Miejskiej Starogard GdaĔVNLRU]HF]\ZLVWHMOLF]ELH
Z\FKRZDQNyZXF]QLyZZW\P
a) bĊdących mieszkaĔcami innych gmin,
b) niepeánosprawnych,
2) do comiesiĊF]QHJRUR]OLF]DQLDGRWDFML]JRGQLH]XVWDZąRV\VWHPLHRĞwiaty, ustawą
RILQDQVDFKSXEOLF]Q\FK8FKZDáąNr ...... Rady Miasta Starogard GdaĔVNL]GQLD
ZVSUDZLHWU\EXXG]LHODQLD]EXGĪetu Gminy Miejskiej Starogard GdaĔski dotacji dla
QLHSXEOLF]Q\FKSU]HGV]NROLV]NyáSRGVWDZRZ\FKLJLPQD]MyZSURZDG]RQ\FKSU]H]RVRE\
prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Starogard GdaĔski, rozliczania oraz trybu
L]DNUHVXNRQWUROLSUDZLGáowoĞci jej wykorzystania.
1UUDFKXQNXEDQNRZHJRQDNWyU\PDE\üprzekazywana
dotacja .............................................
............................................................................ (piecząWNDLPLHQQDLSRGSLVRVRE\
prowadzącej)
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Zaáącznik nr 2
do Uchwaáy Nr
XLVIII/426/2009
Rady Miasta Starogard
GdaĔski
]GQLDOLVWRSDGDU
....................................................................... miejscowoĞü, data
Prezydent Miasta Starogard GdaĔski
,QIRUPDFMDROLF]ELHZ\FKRZDQNyZXF]QLyZ
Wnioskodawca:
1) QD]ZDSODFyZNL
2) adres
3) osoba prowadząca
informuje, ĪHZURNXZPLHVLąFXOLF]EDZ\FKRZDQNyZXF]QLyZ
Z\QRVLZW\P
1) Z\FKRZDQNyZXF]QLyZQLHSHánosprawnych .....................,
2) Z\FKRZDQNyZXF]QLyZ]DPLHV]NXMących poza terenem Gminy Miejskiej Starogard GdaĔski:
Lp. Adres zamieszkania

ImiĊLQD]ZLVNRG]LHFND

Data urodzenia ,PLRQDLQD]ZLVNDURG]LFyZ SUDZQ\FKRSLHNXQyZ G]LHFND

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zaáączniki:
- kserokopie orzeczeĔRSRWU]HELHNV]WDáFHQLDVSHFMDOQHJRZ\FKRZDQNyZXF]QLyZ
niepeánosprawnych
............................................................................ (piecząWNDLPLHQQDLSRGSLVRVRE\
prowadzącej)
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Zaáącznik nr 3
do Uchwaáy Nr
XLVIII/426/2009
Rady Miasta Starogard
GdaĔski
]GQLDOLVWRSDGDU
....................................................................... miejscowoĞü, data
Prezydent Miasta Starogard GdaĔski
Rozliczenie otrzymanej dotacji za miesiąc ...................................... r.
Wnioskodawca:
1) QD]ZDSODFyZNL
2) adres
3) osoba prowadząca
SU]HGVWDZLDUR]OLF]HQLHGRWDFMLRWU]\PDQHM]*PLQ\0LHMVNLHM6WDURJDUG*GDĔski za
miesiąc .......................................... r.
Rozliczenie ze wzglĊGXQDURG]DMNRV]WyZ Z]á)
Lp Rodzaj

CaáoĞüzadania

Poprzednie okresy sprawozdawcze BieĪący okres sprawozdawczy

NRV]WyZ

(narastająco)
Koszt

Z tego

Z tego ze

Koszt

caákowity ]GRWDFML ĞURGNyZ

Z tego

Z tego ze

caákowity ]GRWDFML ĞURGNyZ

Koszt

Z tego

Z tego ze

caákowity ]ILQDQVRZDQ\FK

ĞURGNyZ

wáasnych,

wáasnych,

ĞURGNyZZáasnych,

wáasnych,

]LQQ\FK

]LQQ\FK

]LQQ\FKĨUyGHá,

]LQQ\FK

ĨUyGHá, ]ZSáat

ĨUyGHá, ]ZSáat

]ZSáDWURG]LFyZ

ĨUyGHá, ]ZSáat

URG]LFyZ

URG]LFyZ

URG]LFyZ

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RJyáem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

=HVWDZLHQLHIDNWXU UDFKXQNyZ
Lp Numer dokumentu
ksiĊgowego

Wystawca

Data wystawienia

Data zrealizowania Nazwa

dokumentu (nazwa,

dokumentu

páatnoĞci

wydatku

4

5

6

Kwota Z tego ze ĞURGNyZ
pochodząF\FK]GRWDFML

adres)
1 2

3

7

8
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

RJyáem

x

x

x

x

-

-

OĞwiadczam, Īe:
1) dotacjĊwykorzystano na realizajĊzadaĔSODFyZNLZ]DNUHVLHNV]WDácenia, wychowania
LRSLHNLZW\PSURILODNW\NLVSRáecznej,
2) dotacjĊwykorzystano wyáącznie na wydatki bieĪąFHSODFyZNL
3) dokumenty ksiĊJRZH]RSLVHP]DZLHUDMącym stwierdzenie: ÄopáDFRQH]GRWDFML*PLQ\
Miejskiej Starogard GdaĔski´, potwierdzające ww. wydatki znajdująsiĊZGRNXPHQWDFML
osoby prowadząFHMSODFyZNĊ.
............................................................................ (piecząWNDLPLHQQDLSRGSLVRVRE\
prowadzącej)

3538
UCHWAŁA Nr XLVIII/427/2009
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie trybu udzielania z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, rozliczania oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90 ust.
4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:
§1
1. Do otrzymania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej
Starogard Gdański - zwanej dalej Gminą - uprawnione
są, działające na obszarze Gminy, niepubliczne:
1) przedszkola,
2) inne formy wychowania przedszkolnego,
3) szkoły podstawowe,
4) gimnazja.
2. Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji
zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą
być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków
bieżących placówki.
§2
1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej
placówkę, o której mowa w § 1, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wniosek należy złożyć w terminie do 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
§3
1. Niepubliczne przedszkola otrzymują dotację z budżetu
na każdego wychowanka w wysokości 75% ustalonych

w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminę w przeliczeniu na 1 wychowanka, z tym, że
na wychowanka niepełnosprawnego w wysokości
równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego
wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez Gminę.
2. Do czasu otrzymania przez Gminę metryczki subwencji
oświatowej na dany rok, dotacja przysługująca na
wychowanków niepełnosprawnych jest przekazywana
w wysokości, jak w miesiącu grudniu roku poprzedniego.
§4
Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w
innych formach otrzymuje na każdego wychowanka
objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację
z budżetu Gminy w wysokości równej 40% wydatków
bieżących ponoszonych na jednego wychowanka w
przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę.
§5
Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego
ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
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§6
Niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe, które
prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
otrzymują z budżetu Gminy dotację w wysokości równej
kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji
ogólnej dla Gminy.
§7
1. Osoba prowadząca placówkę, o której mowa w § 1,
jest zobowiązana sporządzić i dostarczyć do 15 dnia
każdego miesiąca:
1) informację o liczbie wychowanków/uczniów w
danym miesiącu, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Liczba ta nie
może być większa niż deklarowana we wniosku o
udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2,
2) rozliczenie otrzymanych dotacji, z uwzględnieniem
celu wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. W przypadku, gdy do niepublicznego przedszkola
uczęszcza wychowanek nie będący mieszkańcem
Gminy, osoba prowadząca niepubliczne przedszkole
zobowiązana jest do poinformowania o tym Gminy
w comiesięcznej informacji. Powyższe dane stanowią
podstawę do wystąpienia o refundację dotacji do
gminy, której mieszkańcem jest wychowanek.
§8
1. Gmina przekazuje dotacje w 12 częściach w terminie
do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek
bankowy wskazany przez osobę prowadzącą placówkę
2. Kwota nadpłaconej bądź niedopłaconej dotacji
miesięcznej będzie odpowiednio korygowana w
wysokości dotacji przekazywanej w następnym
miesiącu.
3. Brak informacji lub rozliczenia, o którym mowa w § 7
niniejszej uchwały, stanowi podstawę do wstrzymania
wypłaty kolejnych części dotacji. Złożenie zaległej
informacji lub rozliczenia jest podstawą do przekazania

zaległych części dotacji, nie później niż do ostatniego
dnia następnego miesiąca.
4. Rozliczenia dotacji za dany rok dokona Gmina nie
później niż do 31 marca roku następnego.
5. W przypadku stwierdzenia pobrania dotacji
nienależnie, w nadmiernej wysokości lub
wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, podlega
ona zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o
finansach publicznych.
§9
1. Prawidłowość wykorzystania dotacji podlega
kontroli.
2. Kontroli podlega w szczególności:
1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą placówkę, w tym
przede wszystkim liczba wychowanków/uczniów,
2) wykorzystanie dotacji.
3. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez
Prezydenta Miasta Starogard Gdański. Osoby
takie mają prawo wstępu do placówki, wglądu do
prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej,
finansowej i przebiegu nauczania.
§ 10
Traci moc uchwała Nr XVIII/194/2004 Rady Miejskiej
Starogardu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Starogard Gdański.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański
Piotr Cychnerski
* patrz poz. 3566 uchwała RIO w Gdańsku nr 387/g127/D/09 z
dnia 17 grudnia 2009 r.

Zaáącznik nr 1
do Uchwaáy Nr
XLVIII/427/2009
Rady Miasta Starogard
GdaĔski
]GQLDOLVWRSDGDU
....................................................................... miejscowoĞü, data
Prezydent Miasta Starogard GdaĔski
:QLRVHNRXG]LHOHQLHGRWDFMLQDURN
Wnioskodawca:
1) QD]ZDSODFyZNL
2) adres

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 178

Poz. 3538

— 13848 —

3) osoba prowadząca
3ODQRZDQDOLF]EDZ\FKRZDQNyZXF]QLyZ
1) w okresie od stycznia do sierpnia ................... . r.,
2) w okresie od wrzeĞnia do grudnia .................... r.
Jako osoba prowadząFDSODFyZNĊzobowiązujĊsie do:
1) comiesiĊcznego informowania Gminy Miejskiej Starogard GdaĔVNLRU]HF]\ZLVWHMOLF]ELH
Z\FKRZDQNyZXF]QLyZZW\P
a) bĊdących mieszkaĔcami innych gmin,
b) niepeánosprawnych,
2) comiesiĊF]QHJRUR]OLF]DQLDGRWDFML]JRGQLH]XVWDZąRV\VWHPLHRĞwiaty, ustawą
RILQDQVDFKSXEOLF]Q\FK8FKZDáąNr ...... Rady Miasta Starogard GdaĔVNL]GQLD
ZVSUDZLHWU\EXXG]LHODQLD]EXGĪetu Gminy Miejskiej Starogard GdaĔski dotacji dla
QLHSXEOLF]Q\FKSU]HGV]NROLV]NyáSRGVWDZRZ\FKLJLPQD]MyZUR]OLF]DQLDRUD]WU\EX
L]DNUHVXNRQWUROLSUDZLGáowoĞci jej wykorzystania.
1UUDFKXQNXEDQNRZHJRQDNWyU\PDE\üprzekazywana
dotacja .............................................
............................................................................ (piecząWNDLPLHQQDLSRGSLVRVRE\
prowadzącej)

Zaáącznik nr 2
do Uchwaáy Nr
XLVIII/427/2009
Rady Miasta Starogard
GdaĔski
]GQLDOLVWRSDGDU
....................................................................... miejscowoĞü, data
Prezydent Miasta Starogard GdaĔski
,QIRUPDFMDROLF]ELHZ\FKRZDQNyZXF]QLyZ
Wnioskodawca:
1) QD]ZDSODFyZNL
2) adres
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3) osoba prowadząca
informuje, ĪHZURNXZPLHVLąFXOLF]EDZ\FKRZDQNyZXF]QLyZ
Z\QRVLZW\P
1) Z\FKRZDQNyZXF]QLyZQLHSHánosprawnych .....................,
2) Z\FKRZDQNyZXF]QLyZ]DPLHV]NXMących poza terenem Gminy Miejskiej Starogard GdaĔski:
Lp. Adres zamieszkania

ImiĊLQD]ZLVNRG]LHFND

Data urodzenia ,PLRQDLQD]ZLVNDURG]LFyZ SUDZQ\FKRSLHNXQyZ G]LHFND

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zaáączniki:
- kserokopie orzeczeĔRSRWU]HELHNV]WDáFHQLDVSHFMDOQHJRZ\FKRZDQNyZXF]QLyZ
niepeánosprawnych.
............................................................................ (piecząWNDLPLHQQDLSRGSLVRVRE\
prowadzącej)

Zaáącznik nr 3
do Uchwaáy Nr
XLVIII/427/2009
Rady Miasta Starogard
GdaĔski
]GQLDOLVWRSDGDU
....................................................................... miejscowoĞü, data
Prezydent Miasta Starogard GdaĔski
Rozliczenie otrzymanej dotacji za miesiąc ...................................... r.
Wnioskodawca:
1) QD]ZDSODFyZNL
2) adres
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3) osoba prowadząca
SU]HGVWDZLDUR]OLF]HQLHGRWDFMLRWU]\PDQHM]*PLQ\0LHMVNLHM6WDURJDUG*GDĔski za
miesiąc .......................................... r.
Rozliczenie ze wzglĊGXQDURG]DMNRV]WyZ Z]á)
Lp Rodzaj

CaáoĞüzadania

Poprzednie okresy sprawozdawcze BieĪący okres sprawozdawczy

NRV]WyZ

(narastająco)
Koszt

Z tego

Z tego ze

Koszt

caákowity ]GRWDFML ĞURGNyZ

Z tego

Z tego ze

caákowity ]GRWDFML ĞURGNyZ

Koszt

Z tego

Z tego ze

caákowity ]ILQDQVRZDQ\FK

ĞURGNyZ

wáasnych,

wáasnych,

ĞURGNyZZáasnych,

wáasnych,

]LQQ\FK

]LQQ\FK

]LQQ\FKĨUyGHá,

]LQQ\FK

ĨUyGHá, ]ZSáat

ĨUyGHá, ]ZSáat

]ZSáDWURG]LFyZ

ĨUyGHá, ]ZSáat

URG]LFyZ

URG]LFyZ

URG]LFyZ

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RJyáem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

=HVWDZLHQLHIDNWXU UDFKXQNyZ
Lp Nr dokumentu
ksiegowego

Wystawca

Data wystawienia

Data zrealizowania Nazwa

dokumentu (nazwa,

dokumentu

páatnoĞci

wydatku

Kwota Z tego ze ĞURGNyZ
pochodząF\FK]GRWDFML

adres)
1 2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RJyáem

x

x

x

x

-

-

OĞwiadczam, Īe:
1) dotacjĊwykorzystano na realizacjĊzadaĔSODFyZNLZ]DNUHVLHNV]WDácenia, wychowania
LRSLHNLZW\PSURILODNW\NLVSRáecznej,
2) dotacjĊwykorzystano wyáącznie na wydatki bieĪąFHSODFyZNL
3) dokumenty ksiĊJRZH]RSLVHP]DZLHUDMącym stwierdzenie: ÄopáDFRQH]GRWDFML*PLQ\
Miejskiej Starogard GdaĔski´, potwierdzające ww. wydatki znajdująsiĊZGRNXPHQWDFML
osoby prowadząFHMSODFyZNĊ.
............................................................................ (piecząWNDLPLHQQDLSRGSLVRVRE\
prowadzącej)
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3539
UCHWAŁA Nr XXVI/172/09
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 24 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 10 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r.- o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) i obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2010 r. (M. P. Nr 52 poz. 742), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 06 października 2009 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M. P. Nr 67 poz. 872) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr IX/59/07 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 30.10.2007 r w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych(zm.uchwała
Nr X/75/07 z 11.12.2007 r.)
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Borzytuchom.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Irena Sałak
* patrz poz. 3558 uchwała RIO w Gdańsku nr 373/g212/P/09 z
dnia 17 grudnia 2009 r.

Załącznik
do Uchwały Nr XXVI/172/09
z dnia 24 listopada 2009 r.
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony łącznie
- 631,b) powyżej 5,5 ton do 9 ton łącznie
- 747,c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
- 1200,2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu i liczby osi:
1) pojazd posiadający dwie osie z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 13 ton
- 921,b) od 13 ton do mniej niż 14 ton
- 921,c) od 14 ton do mniej niż 15 ton 921,d) od 15 ton
- 932,2) pojazd posiadający dwie osie z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych
a) od 12 ton do mniej niż 13 ton
- 921,b) od 13 ton do mniej niż 14 ton
- 921,c) od 14 ton do mniej niż 15 ton
- 921,d) od 15 ton
- 1346,-

3) pojazd posiadający trzy osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 17 ton
- 932,b) od 17 ton do mniej niż 19 ton
- 932,c) od 19 ton do mniej niż 21 ton
- 983,d) od 21 ton do mniej niż 23 tony
- 983e) od 23 ton do mniej niż 25 ton
- 1.622,f) od 25 ton
- 1.622,4) pojazd posiadający trzy osie z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej niż 17 ton
- 932,b) od 17 ton do mniej niż 19 ton
- 932,c) od 19 ton do mniej niż 21 ton
- 983,d) od 21 ton do mniej niż 23 ton
- 1.049,e) od 23 ton do mniej niż 25 ton
- 1.632,f) od 25 ton
- 1.632,5) pojazd posiadający cztery osie i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 25 ton
- 983,b) od 25 ton do mniej niż 27 ton
- 1.035,c) od 27 ton do mniej niż 29 ton
- 1.553,d) od 29 ton do mniej niż 31 ton
- 1.680,e) od 31 ton
- 1.708,6) pojazd posiadający cztery osie i więcej z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej niż 25 ton
- 983,b) od 25 ton do mniej niż 27 ton
- 1.087,c) od 27 ton do mniej niż 29 ton
- 2.329,d) od 29 ton do mniej niż 31 ton
- 2.536,e) od 31 ton
- 2.536,3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 do mniej niż 12 ton
- 1.190,4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
i liczbie osi w zależności od dopuszczalnej masy
całkowitej zespołu pojazdów z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
1) pojazd posiadający dwie osie z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 18 ton
- 880,b) od 18 ton do mniej niż 25 ton
- 1.035,c) od 25 ton do mniej niż 31 ton
- 1.242,d) od 31 ton
- 1.615,2) pojazd posiadający dwie osie z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej niż 18 ton
-. 828,b) od 18 ton do mniej niż 25 ton
- 1.035,c) od 25 ton do mniej niż 31 ton
- 1.242d) od 31 ton
- 1.980,3) pojazd posiadający trzy osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) od 12 do mniej niż 40 ton
- 1.635,b) od 40 ton
- 1.925,-
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4) pojazd posiadający trzy osie z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej niż 40 ton
- 1.783,b) od 40 ton
- 2.600,5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego
- 285,6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
i liczbę osi z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
1) pojazdy jednoosiowe z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 18 ton
- 168,b) od 18 ton do mniej niż 25 ton
- 197,c) od 25 ton
- 331,2) pojazdy jednoosiowe z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej niż 18 ton
- 304,b) od 18 ton do mniej niż 25 ton
- 331,c) od 25 ton
- 582,-

3) pojazdy dwuosiowe z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 28 ton
- 326b) od 28 ton do mniej niż 33 ton
- 635,c) od 33 ton do mniej niż 38 ton
- 880,d) od 38 ton
- 1.190,4) pojazdy dwuosiowe z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej niż 28 ton
- 326,b) od 28 ton do mniej niż 38 ton
- 880,c) od 33 ton do mniej niż 38 ton
- 1.337
d) od 38 ton
- 1.765,5) pojazdy trzyosiowe z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 38 ton
- 701,b) od 38 ton
- 977,6) pojazdy trzyosiowe z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej niż 38 ton
- 977,b) od 38 ton
- 1.325,7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
-1.242,b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1.603,-

3540
UCHWAŁA Nr XXXIV/215/09
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie 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 późniejszymi zmianami),art. 10 oraz art. 20
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych) (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 848 z
późniejszymi zmianami) w związku z obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r.. w sprawie
górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2010 r. (M. P. Nr 52 poz. 742) i obwieszczeniem Ministra Finansów a dnia 06 października 2009 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.(M. P. Nr 67, poz. 872). Rada Gminy Czarna
Dąbrówka uchwala, co następuje:

Dopuszczalna masa caákowita

§1
Określa się następujące stawki podatku od środków
transportowych obowiązujące na terenie Gminy Czarna
Dąbrówka:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pow. 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności
od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
1) pow. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
607,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
848,00 zł
3) powyżej 9 ton
968,00 zł
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
1) pojazd posiadający dwie osie:

OĞMH]GQD]]DZLHV]HQLHPSQHXPDW\F]Q\POXEX]QDQ\P]D Inne systemy zawieszenia osi
UyZQRZDĪne

od nie mniej niĪ12 ton lecz mniej

jezdnych
1035 zá

1090 zá

1044 zá

1092 zá

1092 zá

1308 zá

1308 zá

1417 zá

niĪ13 ton
od nie mniej niĪ13 ton lecz mniej
niĪ14 ton
od nie mniej niĪ14 ton lecz mniej
niĪ15 ton
powyĪej 15 ton
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2) pojazd posiadający trzy osie:
Dopuszczalna masa caákowita

OĞMH]GQD]]DZLHV]HQLHPSQHXPDW\F]Q\POXEX]QDQ\P

Inne systemy zawieszenia osi

]DUyZQRZDĪne

jezdnych

od nie mniej niĪ12 ton lecz mniej niĪ 1417 zá

1526 zá

17 ton
od nie mniej niĪ17 ton lecz mniej niĪ 1526 zá

1635 zá

19 ton
od nie mniej niĪ19 ton lecz mniej niĪ 1635 zá

1689 zá

21 ton
od nie mniej niĪ21 ton lecz mniej niĪ 1689 zá

1743 zá

23 tony
powyĪej 23 tony

1775 zá

1852 zá

3) pojazd posiadająF\F]WHU\RVLHLZLĊcej:
Dopuszczalna masa caákowita

od nie mniej niĪ12 ton lecz mniej

OĞMH]GQD]]DZLHV]HQLHPSQHXPDW\F]Q\POXEX]QDQ\P]D Inne systemy zawieszenia osi
UyZQRZDĪne

jezdnych

1852 zá

1960 zá

2070zá

2179 zá

2713 zá

2746 zá

2751 zá

2751 zá

niĪ25 ton
od nie mniej niĪ25 ton lecz mniej
niĪ27 ton
od nie mniej niĪ27 ton lecz mniej
niĪ29 ton
powyĪej 29 ton

3. o d c i ą g n i k ó w s i o d ł o w y ch l u b b a l a s t o w y ch
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
1) od 3,5 tony do 7 ton włącznie
654,00 zł
2) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie
981,00 zł

Dopuszczalna masa caákowita

od nie mniej niĪ12 ton lecz mniej

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1635,00 zł
4. o d c i ą g n i k ó w s i o d ł o w y ch l u b b a l a s t o w y ch
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności
od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów:
1) zespół pojazdów posiadający dwie osie:

OĞMH]GQD]]DZLHV]HQLHPSQHXPDW\F]Q\POXEX]QDQ\P]D Inne systemy zawieszenia osi
UyZQRZDĪne

jezdnych

1090 zá

1090 zá

1417 zá

1417 zá

1743 zá

1743 zá

2126 zá

2126 zá

niĪ18 ton
od nie mniej niĪ18 ton lecz mniej
niĪ25 ton
od nie mniej niĪ25 ton lecz mniej
niĪ31 ton
powyĪej 31 ton
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2)  ]HVSyáSRMD]GyZSRVLDGDMący trzy osie:
Dopuszczalna masa caákowita

od nie mniej niĪ12 ton lecz mniej

OĞMH]GQD]]DZLHV]HQLHPSQHXPDW\F]Q\POXEX]QDQ\P]D Inne systemy zawieszenia osi
UyZQRZDĪne

jezdnych

2126 zá

2126 zá

2746 zá

2746 zá

niĪ40 ton
powyĪej 40 ton

5. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, w zależności od
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
1) od 7 ton do 9 ton włącznie
284 zł
2) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
654 zł

6. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, w zależności od
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
1) pojazdy jednoosiowe:

1) pojazdy jednoosiowe:
Dopuszczalna masa caákowita

od nie mniej niĪ12 ton lecz mniej

OĞMH]GQD]]DZLHV]HQLHPSQHXPDW\F]Q\POXEX]QDQ\P]D Inne systemy zawieszenia osi
UyZQRZDĪne

jezdnych

545 zá

763zá

1090 zá

1199zá

1308 zá

1308zá

niĪ18 ton
od nie mniej niĪ18 ton lecz mniej
niĪ25 ton
powyĪej 25 ton

2) pojazdy dwuosiowe:
Dopuszczalna masa caákowita

od nie mniej niĪ12 ton lecz mniej

OĞMH]GQD]]DZLHV]HQLHPSQHXPDW\F]Q\POXEX]QDQ\P]D Inne systemy zawieszenia osi
UyZQRZDĪne

jezdnych

1090zá

1199zá

1308zá

1308zá

1417zá

1417zá

1526zá

1666zá

niĪ28 ton
od nie mniej niĪ28 ton lecz mniej
niĪ33 ton
od nie mniej niĪ33 ton lecz mniej
niĪ38 ton
powyĪej 38 ton

3) pojazdy trzyosiowe:
Dopuszczalna masa caákowita

od nie mniej niĪ12 ton lecz mniej

OĞMH]GQD]]DZLHV]HQLHPSQHXPDW\F]Q\POXEX]QDQ\P]D Inne systemy zawieszenia osi
UyZQRZDĪne

jezdnych

1635 zá

1682 zá

2016zá

2070 zá

niĪ38 ton
powyĪej 38 ton
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7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
763 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.308 zł
§2
Uwzględniając art. 10 ust. 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych obniża się stawkę podatku od środków transportowych o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3,
5 i 7 ustawy:
A o 10% od środków transportowych, których wiek nie
przekracza 5 lat
B o 10% gdy środek transportowy jest wyposażony w
katalizator spalinowy lub instalację zasilania gazem
propan – butan i jest potwierdzone stosownym
wpisem w dowodzie rejestracyjnym.
C o 10% dla środków transportowych zarejestrowanych
po raz pierwszy w gminie Czarna Dąbrówka, przez
pierwszy rok posiadania.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwała nr XXII/67/08 Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce z dnia 14 listopada 2008 r. sprawie stawek
podatku od środków transportowych na 2009 r.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego wchodzi w życie w ciągu 14
dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1
stycznia 2010 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Henryka Sójka
* patrz poz. 3563 uchwały RIO w Gdańsku nr 384/g218/W/09 z
dnia 17 grudnia 2009 r.

3541
UCHWAŁA Nr XXXI/195/2009
Rady Gminy w Gardei
z dnia 25 listopada 2009 r.
o zmianie Uchwały Nr XXVII/166/2009 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 października 2009 r. w sprawie poboru od
osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej Uchwałą Nr XXX/191/2009 Rady Gminy Gardei z
dnia 28 października 2009 r.
Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, i Nr 249, poz.
1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730
i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz.
1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr
179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz.
1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56, poz.
458), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r.
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463, oraz
z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy w Gardei uchwala,
co następuje:
§1
W uchwale Nr XXVII/166/2009 Rady Gminy w Gardei
z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie poboru od osób

fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso zmienionej uchwałą Nr XXX/191/2009 Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 października 2009 r. w § 1 w pkt 2 po wyrazie
„3.500,00 zł.” dopisuje się wyraz „netto”.
§2
Pozostała treść zmienionej uchwały pozostaje bez
zmian.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy w Gardei
Eugeniusz Rutkowski

3542
UCHWAŁA Nr XXXI/201/2009
Rady Gminy w Gardei
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458
oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 10 ustawy z

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr
251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116, poz. 730
i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października
2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M.P. Nr 67, poz. 872)
Rada Gminy w Gardei uchwala, co następuje:
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§1
1. Ustala się roczne stawki podatku za samochód
ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej (suma
masy własnej oraz dopuszczalnej ładowności):
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 700,00 zł
2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
- 1000,00 zł

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
- 1.446,00 zł.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, roczna stawka
podatku, w zależności: - od liczby osi, - dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu, - rodzaju zawieszenia,
wynosi:

OLF]EDRVLLGRSXV]F]DOQDPDVD Stawka podatku (w záotych)
caáNRZLWD ZWRQDFK
nie mniej niĪ

mniej niĪ

o Ğ MH]GQD]]DZLHV]HQLHPSQHXPDW\F]Q\POXE]DZLHV]HQLHP inne systemy zawieszenia
X]QDQ\P]DUyZQRZDĪne

osi jezdnych

Dwie osie
12

13

0,00 zá

167,00 zá

13

14

167,00 zá

463,00 zá

14

15

463,00 zá

650,00 zá

650,00 zá

1.472,00 zá

15
Trzy osie

12

17

167,00 zá

290,00 zá

17

19

290,00 zá

596,00 zá

19

21

596,00 zá

773,00 zá

21

23

773,00 zá

1.192,00 zá

23

25

1.192,00 zá

1.855,00 zá

1.192,00 zá

1.855,00 zá

25
F]WHU\RVLHLZLĊcej
12

25

773,00 zá

786,00 zá

25

27

786,00 zá

1.225,00 zá

27

29

1.225,00 zá

1.947,00 zá

29

31

1.947,00 zá

2.785,00 zá

1.947,00 zá

2.785,00 zá

31

3. O d c i ą g n i k a s i o d ł o w e g o l u b b a l a s t o w e g o
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 746,00 zł.

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystoso
-wanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

OLF]EDRVLLGRSXV]F]DOQDPDVDFDákowita Stawka podatku (w záotych)
zespoáXSRMD]GyZ
nie mniej niĪ

mniej niĪ

o Ğ MH]GQD]]DZLHV]HQLHPSQHXPDW\F]Q\POXE inne systemy zawieszenia
]DZLHV]HQLHX]QDQ\P]DUyZQRZDĪne

osi jezdnych

Dwie osie
12

18

0,00 zá

44,00 zá

18

25

311,00 zá

564,00 zá

25

31

658,00 zá

1.083,00 zá

1.660,00 zá

2.153,00 zá

1.466,00 zá

2.025,00 zá

2.025,00 zá

2.785,00 zá

31
7U]\RVLHLZLĊcej
12
40

40
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5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
- 254,00 zł.
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju
zawieszenia:

OLF]EDRVLLGRSXV]F]DOQDPDVDFDákowita Stawka podatku (w záotych)
zespoáXSRMD]GyZ
nie mniej niĪ

mniej niĪ

o Ğ MH]GQD]]DZLHV]HQLHPSQHXPDW\F]Q\POXE inne systemy zawieszenia
]DZLHV]HQLHX]QDQ\P]DUyZQRZDĪne

osi jezdnych

Jedna oĞ
12

18

0,00 zá

30,00 zá

18

25

208,00 zá

376,00 zá

376,00 zá

660,00 zá

25
Dwie osie
12

28

254,00 zá

373,00 zá

28

33

721,00 zá

1.000,00 zá

33

38

1.000,00 zá

1.517,00 zá

1.353,00 zá

2.000,00 zá

819,00 zá

1.108,00 zá

1.108,00 zá

1.605,00 zá

38
7U]\RVLHLZLĊcej
12

38

38

7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
- 495,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1.874,00 zł.
§2
Rada Gminy obniża ustaloną wysokość podatku od
środków transportowych przeznaczonych decyzją wójta
na uzupełnienie stanów etatowych sił zbrojnych w wysokości - 20%.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4
Traci moc Uchwała Nr XXI/128/2008 Rady Gminy w
Gardei z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych
i zwolnień w tym podatku.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy w Gardei
Eugeniusz Rutkowski

3543
UCHWAŁA Nr XXX/200/09
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie wysokości stawki opłaty miejscowej oraz określenia zasad ustalania i poboru tej opłaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt
1 i art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z

2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie
wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2010 r. (M. P. z 2009 r. Nr 52, poz. 742),
Rada Gminy w Karsinie uchwala, co następuje:
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§1

§7

Od osób fizycznych przebywających czasowo w
miejscowościach: Wiele, Borsk, Wdzydze Tucholskie,
Wdzydze Tucholskie – Lipa, Przytarnia pobiera się opłatę
miejscową od jednej osoby w wysokości 1,50 zł (jeden
złoty pięćdziesiąt groszy) za każdy dzień pobytu.

Wpłat zainkasowanych opłat miejscowych inkasenci
dokonują w kasie Urzędu Gminy w Karsinie:
a) za miesiąc czerwiec — do 10 lipca,
b) za miesiąc lipiec
— do 10 sierpnia,
c) za miesiąc sierpień
— do 10 września,
d) za miesiąc wrzesień — do 15 października.

§2
Zwalnia się z opłaty miejscowej młodzież szkolną, studentów, emerytów i rencistów za okazaniem właściwej
legitymacji.
§3
Opłatę miejscową pobiera się w okresie od 1 czerwca
do 30 września.
§4
Obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej powstaje z
chwilą przybycia na teren miejscowości objętej opłatą
miejscową i z zamiarem pozostania tam dłużej niż jedną
dobę.
§5
Pobieranie opłaty miejscowej w drodze inkasa dokonują:
1. Od osób fizycznych przebywających w: hotelach,
pensjonatach, domach wypoczynkowych, obozowiskach turystycznych, campingach, kwaterach prywa-tnych,
— kierownicy tych jednostek lub wskazani przez nich
pracownicy, u pozostałych - właściciele nieruchomości.
§6
Za pobór opłaty miejscowej inkasentom wymienionym w § 5 przysługuje prowizja w wysokości 25% zainkasowanej należności.

§8
Wpłat opłat miejscowych inkasenci dokonują na drukach ścisłego zarachowania, kwitariuszu wpłat pobranego z Urzędu Gminy Karsin.
W kwitariuszu podają dane dotyczące ilości i czasu,
za który została uiszczona opłata.
§9
Organ podatkowy może przeprowadzić kontrolę celem
sprawdzenia prawidłowości poboru opłaty miejscowej.
§ 10
Traci moc uchwała Rady Gminy w Karsinie Nr X/64/07
z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawki
opłaty miejscowej oraz określenia zasad ustalania i poboru tej opłaty.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Karsin.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Narloch

3544
UCHWAŁA Nr XXX/201/09
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 r.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 i 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.), Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w
sprawie wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992 r.),
Dyrektywy 1999/52/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL 187
z 20 lipca 1999 r.), Obwieszczenia Min. Finansów z dnia
3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.
(M.P. z 2009 r. Nr 52 poz. 742) oraz Obwieszczenia Min.
Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących w
2010 r. (M.P. z 2009 r. Nr 67 poz. 872), Rada Gminy w
Karsinie uchwala, co następuje:

§1
Wysokość stawek podatku od środków transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika
nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika
nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 3 do
niniejszej uchwały.
4) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 4 do
niniejszej uchwały.
5) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
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od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez
podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 5 do
niniejszej uchwały.
6) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równa lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 6 do
niniejszej uchwały.
7) Od autobusu wg załącznika nr 7 do niniejszej
uchwały.
§2
Zwalnia się z podatku od środków transportowych
pojazdy służące do przewozu dzieci szkolnych.

§3
Traci moc Uchwała Nr XIX/133/08 Rady Gminy w Karsinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych
w 2009 r.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Karsin.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Narloch
* patrz poz. 3561 uchwała RIO w Gdańsku nr 382/g227/P/OP z
dnia 17 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXX/201/09 Rady Gminy w Karsinie
z dnia 26 listopada 2009 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O
DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ OD 3,5 T DO
PONIŻEJ 12 TON
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Od
do

3,5

Stawka podatku (w złotych)

5,5 włącznie

600
900
1100

Powyżej 5,5 Do 9 włącznie
Powyżej 9

Poniżej 12

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXX/201/09 Rady Gminy w Karsinie
z dnia 26 listopada 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O
DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ
NIŻ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niż

12

mniej niż

13

Stawka podatku (w złotych)

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

Dwie osie
1500

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1500
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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
-

1500
1800
1900
Trzy osie
1500
1900
1900
1900
2400
2400

1500
1900
1900
1700
1900
1900
1900
2500
2400

Cztery osie i więcej
1900
2400
2400
2400
2400

1900
2400
2400
2700
2700

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXX/201/09 Rady Gminy w Karsinie
z dnia 26 listopada 2009 r.

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I
BALASTOWYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB
PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU
POJAZDÓW OD 3,5 I PONIŻEJ 12 TON

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Od

3,5

Stawka podatku (w złotych)

do

Poniżej 12

1100
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Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XXX/201/09 Rady Gminy w Karsinie
z dnia 26 listopada 2009 r.

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I
BALASTOWYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB
PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ
ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

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

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31
-

12
40

40
-

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie
jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub
Inne systemy
uznanym za
zawieszenia osi
równoważne
jezdnych

Dwie osie
1600
1600
1700
1800
Trzy osie
1900
2000

1700
1700
1800
1900
2100
2500
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Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XXX/201/09 Rady Gminy w Karsinie
z dnia 26 listopada 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE
ŁĄCZNIE Z POJZADEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ
DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ OD 7 TON I PONIŻEJ 12
TON

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów : naczepa
/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Od

do

7

Poniżej 12

Stawka podatku (w złotych)

700
Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr XXX/201/09 Rady Gminy w Karsinie
z dnia 26 listopada 2009 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE
ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ
DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ
NIŻ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/ przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie
jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub
Inne systemy
uznanym za
zawieszenia osi
równoważne
jezdnych

Jedna oś
12
18

18
25

400
400

500
500
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25

-

12
28
33
38

28
33
38
-

12
38

38
-

500
Dwie osie
450
700
900
1200
Trzy osie
800
1000

600
500
1000
1300
1800
1000
1300

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr XXX/201/09 Rady Gminy w Karsinie
z dnia 26 listopada 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW
Liczba miejsc
Stawka podatku (w złotych)
mniej niż

równej lub wyższej

30
-

30

1500
1800

3545
UCHWAŁA Nr XXX/202/09
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej oraz zasad ustalania i poboru tej opłaty.
Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15, art. 16 i art. 19, pkt 1
lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z
późn. zm.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia
3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.
(M. P. z 2009 r. Nr 52, poz. 742), Rada Gminy w Karsinie
uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek dziennych opłaty targowej:
a. Opłata targowa pobierana we wsi Wiele podczas
trwania uroczystości odpustowych:
1) Przy sprzedaży z samochodu osobowego lub
przyczepki samochodowej – 50,00 zł za każdy taki
pojazd użyty do sprzedaży.
2) Przy sprzedaży z samochodu o ładowności do 2
ton, platformy lub przyczepy – 80,00 zł za każdy taki
pojazd użyty do sprzedaży.
3) Przy sprzedaży z samochodu o ładowności powyżej 2 ton – 106,00 zł za każdy taki pojazd użyty do

sprzedaży.
4) Za zajęcie ławy lub stołu na cele związane ze sprzedażą (niezależnie od branży) – 14,00 zł za każdy metr
bieżący zajętej ławy, lady lub stołu pod warunkiem,
że opłata nie przekroczy kwoty 681,54 zł dziennie.
5) Za stragan lub kiosk na targowisku – 69,00 zł.
6) Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra,
skrzynki itp. - 9,00 zł od 1m2 zajętej powierzchni pod
warunkiem, że opłata nie przekroczy kwoty 681,54
zł dziennie.
7) Za sprzedaż kaset magnetofonowych i magnetowidowych – 38,00 zł.
8) Za sprzedaż płyt CD i DVD – 38,00 zł.
b. Opłata targowa pobierana na targowisku we wsi
Karsin i Wiele – od stoiska do 4 mb zajętej ławy, lady
lub stołu – 20,00 zł, za każde rozpoczęte, następne 4
mb – 20,00 zł, pod warunkiem, że opłata nie przekroczy
kwoty 681,54 zł dziennie.
c. Opłata targowa pobierana na terenie Gminy Karsin
– niezależnie od miejsca dokonywanej sprzedaży
– poza wyznaczonymi targowiskami 50,00 zł od
każdego stoiska.
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§2

§5

1. Poboru opłaty targowej dokonują pracownicy Urzędu
Gminy i Domów Kultury.
2. Inkasenci z chwilą pobrania opłaty targowej wydają
osobom płacącym pokwitowanie na druku ścisłego
zarachowania, opatrzonym pieczęcią Urzędu Gminy.

Traci moc uchwała Rady Gminy w Karsinie Nr XIX/
131/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia
wysokości dziennej opłaty targowej oraz zasad ustalania
i poboru tej opłaty.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Karsin.

Inkasentom wymienionym w § 2 za pobór opłaty
targowej i utrzymanie czystości miejsc targowych
przysługuje prowizja w wysokości 25% zainkasowanej
należności.
§4
Inkasentom wymienionym w § 2, pobierającym opłatę
targową w godzinach pracy nie przysługuje prowizja od
zainkasowanej należności.

§6

§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Narloch

3546
UCHWAŁA Nr XXX/203/09
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5, art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.),
oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M. P. z
2009 r. Nr 52, poz. 742), Rada Gminy w Karsinie uchwala,
co następuje:
§1
Wysokość stawek podatku od nieruchomości wynosi
rocznie:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,77 zł za 1 m2 powierzchni.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1ha
powierzchni.
c) pozostałych od 1 m2 powierzchni
— letniskowych 0,39 zł
— pozostałych:
1) tereny różne – Tr oraz inne tereny komunikacyjne
- Ti (według ewidencji gruntów) – 0,39 zł,
2) zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,29 zł,
3) grunty zabudowane i zurbanizowane na terenach
ośrodków wypoczynkowych będące własnością
osób fizycznych – 0,39 zł,
4) inne zabudowane i zurbanizowane – 0,29 zł.
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- 19,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach ośrodków wypoczynkowych
będących własnością osób fizycznych – 20.51 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu surowcami wtórnymi (złom,
papier, szkło, plastik) – 9,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych - 4,16
zł 1 m2 powierzchni użytkowej,
g) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej:
— letniskowych - 6,88 zł
— budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 5,80 zł
— budynki na terenach ośrodków wypoczynkowych
będące własnością osób fizycznych – 6,88 zł
— pozostałych - 5,80 zł
3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7.
§2
Niezależnie od zwolnień ustawowych:
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze wysypiska dopuszczonego do użytku publicznego.
b) budynki, budowle i urządzenia służące zbiorowemu
zaopatrzeniu mieszkańców gminy w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez mieszkańców
gminy oraz zajęte pod nie grunty.
c) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby
działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
d) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności upowszechniania
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kultury.
e) budynki i grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej
i sportu do użytku publicznego – ogólnodostępne.
f) grunty zajęte pod obiekty kultu religijnego usytuowane przy drogach publicznych.
g) budynki mieszkalne będące własnością podmiotu
nie prowadzącego działalności gospodarczej przeznaczone w całości pod wynajem w celu zaspokojenia potrzeb mieszkalnych najemców oraz zajęte
pod nie grunty.
h) grunty pod urządzonymi placami zabaw do publicznego użytku – ogólnodostępne.
2. Drogi dojazdowe sklasyfikowane i niesklasyfikowane
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia
działalności gospodarczej.
§3
Podatnicy mogą dokonywać wpłaty podatków od nieruchomości: w kasie Urzędu Gminy w Karsinie, na konto
lub u inkasentów (sołtysów) poza wyjątkiem podatników
podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działal-

ności gospodarczej, którzy mają obowiązek wpłacania
podatku od nieruchomości wyłącznie na konto Urzędu
Gminy w Karsinie.
§4
Traci moc Uchwała Rady Gminy w Karsinie Nr XIX/
132/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podatku od
nieruchomości.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Karsin.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Narloch

3547
UCHWAŁA Nr XXXII/258/2009
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 1 grudnia 2009
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.
1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr
116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z
2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r.
Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz.
U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223 poz. 1458, Dz. U.
z 2009 r. Nr 52 poz. 420) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst

Lp
1.

jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601;
Nr 225, poz. 1635; Nr 249, poz. 1828; Nr 251, poz. 1847;
Nr 245, poz. 1775; Dz. U. z 2008 r Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730; Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458; Nr 223, Dz. U. z
2008 r. poz. 1463) i art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z
2007 r. Nr 68, poz. 449; Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206),
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Kolbudy:

Przedmiot podatku

Stawka podatku na 2010 r.
2

budynki mieszkalne lub ich części – od 1 m
powierzchni użytkowej

2.

0,70 zł

budynki lub ich części związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne
lub ich części zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej:

3.

19,00 zł

budynki lub ich części zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni
użytkowej:

4.

3,50 zł

budynki lub ich części zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2
powierzchni użytkowej:

9,00 zł
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Przedmiot podatku

Stawka podatku na 2010 r.

2

domki letniskowe – od 1 m powierzchni użytkowej:

6,20 zł

2

6.

garaże – od 1 m powierzchni użytkowej

7.

budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie

6,20 zł

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego lub ich części
– od 1 m2 powierzchni użytkowej
8.

6,20 zł

grunty związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
od 1 m2 powierzchni:

9.

0,73 zł

grunty pozostałe,w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2
0,33 zł

powierzchni:
10.

grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha

11.

powierzchni:

3,80 zł

budowle:

2,00%

§2
Traci moc Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXI/158/
2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących
w 2009 r. na terenie Gminy Kolbudy.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kolbudy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Grochocki

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
* patrz poz. 3555 uchwała RIO w Gdańsku nr 370/g230/P/OP z
dnia 17 grudnia 2009 r.

3548
UCHWAŁA Nr XXXVIII/255/2009
Rady Gminy Lipusz
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w Gminie Lipusz na rok 2010 oraz formy
ich poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz 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 wraz z późn. zmianami/, w związku z art. 5, art. 6 ust.
12, art. 7 ust. 3, art. 15, art. 17, art. 18a i 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 wraz z
późn.zmianami/oraz obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (MP Nr
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52, poz. 742) Rada Gminy Lipusz po zasięgnięciu opinii
swych komisji stałych uchwala, co następuje:
§1
1. O k r e ś l a s i ę w y s o k o ś ć s t a w e k p o d a t k u o d
nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m 2
powierzchni
- 0,72 zł.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni
- 4,04 zł.
- 0,21 zł.
c) pozostałych od 1 m2 powierzchni
d) w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
- 0,39 zł.
- 0,39 zł.
e) letniskowych od 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 0,62 zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 18,94 zł.
- związanych z działalnością gospodarczą w
branży handlowej poza miejscowością Lipusz
- 9,47 zł.
do 40 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 9,34 zł.
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,16 zł.
e) znajdujących się na działkach letniskowych od
1 m2 powierzchni użytkowej
- 6,88 zł.
f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
użytkowej
- 4,04 zł.
g) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 4,04 zł.
3) od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty klasyfikowane jako drogi w gospodarstwach rolnych i leśnych
osób fizycznych służące prowadzeniu działalności rolniczej lub leśnej.
§3
Podatnicy zobowiązani są uiścić podatek od nieruchomości w wysokości podanej w otrzymanym nakazie
płatniczym lub w decyzji w sprawie wymiaru podatku od
nieruchomości na konto Urzędu Gminy Lipusz lub u inkasentów z wyjątkiem podatników podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
którzy mają obowiązek wpłacania podatku od nieruchomości wyłącznie na konto Urzędu Gminy Lipusz.
§4
1. Określa się wysokość stawek opłaty od posiadania
psów:

— za każdego posiadanego psa rocznie
- 30,00 zł.
przy czym:
1) opłatę uiszcza się bez wezwania – w terminie do 31
marca każdego roku, za rok podatkowy z góry.
2) gdy właściciel nabył psa w ciągu roku, obowiązek
zapłaty powstaje od pierwszego dnia miesiącanastępującego po miesiącu, w którym właściciel
nabył psa
3) gdy właściciel pozbędzie się psa w ciągu roku,
zwrotu opłaty dokonuje się proporcjonalnie do
liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
4) opłata powinna nastąpić w terminie 14 dni od
dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających
powstanie albo wygaśnięcie obowiązku opłaty od
posiadania psów
5) nie wprowadza się innych zwolnień, poza wymienionymi w art. 18a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§5
1. Określa się wysokość stawek dziennych opłaty
targowej, pobieranej od osób dokonujących sprzedaży
na targowisku
1) od sprzedających z pojazdu samochodowego, ciągnika, przyczepy lub wozu konnego
- 11,00 zł.
a) od sprzedających produkty rolne/zboże,
ziemniaki/
- 7,00 zł.
2) od sprzedających z kiosku, straganu lub namiotu
- 4,00 zł.
za 1 m2 powierzchni
3) od sprzedaży z lady, ławy, stołu za każdy metr bieżący
- 6,00 zł.
4) od sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, skrzyni
itp. za m2 powierzchni
- 6,00 zł.
5) od sprzedających zwierzęta:
a) koni, krów - od sztuki
- 2,20 zł.
b) trzody chlewnej – od wszystkich sztuk - 2,20 zł.
c) owiec – od wszystkich sztuk
- 1,70 zł.
d) o d i n ny ch z w i e r z ą t g o s p o d a r s k i ch l u b
domowych/drób/- od wszystkich sztuk - 1,10 zł.
2. Opłaty targowej nie pobiera się od osób wymienionych
w art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§6
Określa się stawki dzienne opłaty miejscowej – pobieranej od osób fizycznych przebywających we wsi Lipusz
i Gostomko, okresowo od dnia 1 czerwca do 30 września
każdego roku w celach turystycznych, wypoczynkowych
szkoleniowych w wysokości - od osoby
- 1,88 zł.
Obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej powstaje
z chwilą przybycia na teren wsi Lipusz i Gostomko, w
zamiarze pozostania co najmniej przez 1 dobę. Opłatę
uiszcza się bez wezwania.
§7
1. Wskaźnik wysokości wynagrodzenia za inkaso
dla sołtysów i osób upoważnionych ustala się w
wysokości 6% od zainkasowanych kwot.
2. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej ustala się
w wysokości 25,00 zł. od jednego targu.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie na terenie gminy od
01 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Wawer
* patrz poz. 3560 uchwała RIO w Gdańsku nr 380/g/241/09 z
dnia 17 grudnia 2009 r.
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Uchwała Nr XXXIV/171/2009
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r.,Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203,
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 175, poz. 1457, 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), oraz art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (1) (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. z 2006 r. Dz. U.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz.
585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. 56, poz.
458), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. z 2009 r. Nr 52,
poz. 742), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2010 r. (M.P. z 2009 r.
Nr 67, poz. 872), Rada Gminy Nowa Karczma uchwala,
co następuje:

4.

5.

§1
I. Określa się następujące stawki podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie gminy
Nowa Karczma:
1. Od samochodu ciężarowego w zależności od
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
642,00 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1.119,00 zł.
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.431,00 zł.
2. Od samochodu ciężarowego w zależności od liczby
osi i dopuszczalnej masy całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
z dwiema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 13 ton
1.715,00 zł.
b) nie mniej niż 13 ton – mniej niż 14 ton
1.715,00 zł.
c) nie mniej niż 14 ton – mniej niż 15 ton 1.885,00 zł.
d) nie mniej niż 15 ton
1.885,00 zł.
z trzema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 17 ton 1.715,00 zł.
b) nie mniej niż 17 ton – mniej niż 19 ton 1.715,00 zł.
c) nie mniej niż 19 ton – mniej niż 21 ton 2.113,00 zł.
d) nie mniej niż 21 ton – mniej niż 23 ton 2.113,00 zł.
e) nie mniej niż 23 ton – mniej niż 25 ton 2.510,00 zł.
f) nie mniej niż 25 ton
2.510,00 zł.
z czterema osiami i więcej
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 25 ton 2.284,00 zł.
b) nie mniej niż 25 ton – mniej niż 27 ton 2.510,00 zł.
c) nie mniej niż 27 ton – mniej niż 29 ton 2.510,00 zł.
d) nie mniej niż 29 ton – mniej niż 31 ton 2.772,00 zł.
e) nie mniej niż 31 ton
2.772,00 zł.
3. Od samochodu ciężarowego w zależności od liczby
osi i dopuszczalnej masy całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych
z dwiema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 13 ton 1.715,00 zł.

6.

7.

8.

b) nie mniej niż 13 ton - mniej niż 14 ton 1.715,00 zł.
c) nie mniej niż 14 ton – mniej niż 15 ton 1.885,00 zł.
d) nie mniej niż 15 ton
1.885,00 zł.
z trzema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 17 ton 1.715,00 zł.
b) nie mniej niż 17 ton – mniej niż 19 ton 1.715,00 zł.
c) nie mniej niż 19 ton – mniej niż 21 ton 2.113,00 zł.
d) nie mniej niż 21 ton – mniej niż 23 ton 2.113,00 zł.
e) nie mniej niż 23 ton – mniej niż 25 ton 2.510,00 zł.
f) nie mniej niż 25 ton
2.510,00 zł.
z czterema osiami i więcej
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 25 ton 2.284,00 zł.
b) nie mniej niż 25 ton – mniej niż 27 ton 2.510,00 zł.
c) nie mniej niż 27 ton – mniej niż 29 ton 2.510,00 zł.
d) nie mniej niż 29 ton – mniej niż 31 ton 2.772,00 zł.
e) nie mniej niż 31 ton
2.772,00 zł.
Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 i poniżej 12 ton 1.703,00 zł.
Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów w zależności od liczby osi, z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne:
z dwiema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 18 ton 2.056,00 zł.
b) nie mniej niż 18 ton – mniej niż 25 ton 2.056,00 zł.
c) nie mniej niż 25 ton – mniej niż 31 ton 2.056,00 zł.
d) nie mniej niż 31 ton – mniej niż 36 ton 2.142,00 zł.
e) nie mniej niż 36 ton
2.623,00 zł.
z trzema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 36 ton 2.142,00 zł.
b) nie mniej niż 36 ton
2.772,00 zł.
Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów w zależności od liczby osi z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych:
z dwiema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 18 ton 2.056,00 zł.
b) nie mniej niż 18 ton – mniej niż 25 ton 2.056,00 zł.
c) nie mniej niż 25 ton – mniej niż 31 ton 2.056,00 zł.
d) nie mniej niż 31 ton - mniej niż 36 ton 2.142,00 zł.
e) nie mniej niż 36 ton 2.623,00 zł.
z trzema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 36 ton 2.142,00 zł.
b) nie mniej niż 36 ton
2.772,00 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
688,00 zł.
O d p r z y c ze p y l u b n a c ze p y z z a w i e s ze n i e m
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi
i dopuszczalnej masy całkowitej:
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z jedną osią
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 18 ton 1.147,00 zł.
b) nie mniej niż 18 ton – mniej niż 25 ton 1.375,00 zł.
c) nie mniej niż 25 ton
1.431,00 zł.
z dwiema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 28 ton 1.261,00 zł.
b) nie mniej niż 28 ton – mniej niż 33 ton 1.431,00 zł.
c) nie mniej niż 33 ton – mniej niż 36 ton 1.694,00 zł.
d) nie mniej niż 36 ton
2.142,00 zł.
z trzema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 36 ton 1.545,00 zł.
b) nie mniej niż 36 ton 2.056,00 zł.
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi
i dopuszczalnej masy całkowitej:
z jedną osią
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 18 ton 1.147,00 zł.
b) nie mniej niż 18 ton – mniej niż 25 ton 1.375,00 zł.
c) nie mniej niż 25 ton
1.431,00 zł.
z dwiema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 28 ton 1.261,00 zł.
b) nie mniej niż 28 ton – mniej niż 33 ton 1.431,00 zł.
c) nie mniej niż 33 ton – mniej niż 36 ton 1.694,00 zł.
d) nie mniej niż 36 ton
2.142,00 zł.
z trzema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 36 ton 1.545,00 zł.
b) nie mniej niż 36 ton
2.056,00 zł.
10. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
1.703,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
2.153,00 zł.
§2
Zwalnia się od podatku środki transportowe - auto-

busy przystosowane i wykorzystywane wyłącznie do
przewozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy
Nowa Karczma.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
Uchwała Nr XXIII/113/2008 Rady Gminy Nowa karczma
z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2009.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Wołoszyk
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej – wydanie specjalne (.Dz. U.z 2002 r.Nr 9,
poz. 84 z późn. zm.)
* patrz poz. 3567 uchwała RIO w Gdańsku nr 372/g249/P/09 z
dnia 17 grudnia 2008 r.

3550
UCHWAŁA Nr XXVII/150/2009
Rady Gminy Osiek
z dnia 24 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) 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 z
późn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 499,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 743,00 zł
3) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
- 983,00 zł
2. Od samochodu ciężarowego z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18

ton
- 1.229,00 zł
2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26
ton
- 1.584,00 zł
3) równej lub wyższej niż 26 ton
- 2.549,00 zł
3. Od samochodu ciężarowego z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton
- 1.350,00 zł
2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26
ton:
a) o liczbie osi dwie
- 1.456,00 zł
b) o liczbie osi trzy
– 1.594,00 zł
c) o liczbie osi cztery i więcej
- 1.607,00 zł
3) równej lub wyższej niż 26 ton:
a) o liczbie osi dwie
- 1.508,00 zł
b) o liczbie osi trzy
- 1.594,00 zł
c) o liczbie osi cztery i więcej
- 2.480,00 zł
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4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony
- 499,00 zł
2) od 5,5, tony i poniżej 9 ton
- 743,00 zł
3) od 9 ton i poniżej 12 ton
- 986,00 zł
5. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
1) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18
ton
- 1.260,00 zł
2) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
- 1.522,00 zł
3) powyżej 36 ton:
a) o liczbie osi dwie
- 1.584,00 zł
b) o liczbie osi trzy
- 1.837,00 zł
6. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej zespoły pojazdów:
1) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18
ton:
a) o liczbie osi dwie
- 1.217,00 zł
b) o liczbie osi - trzy
- 1.743,00 zł
2) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
a) o liczbie osi dwie
- 1.960,00 zł
b) o liczbie osi trzy
- 1.743,00 zł
3) powyżej 36 ton:
a) o liczbie osi dwie
- 2.032,00 zł
b) o liczbie osi trzy
- 2.577,00 zł
7. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczaną masę całkowitą od 7
ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
- 305,00 zł.
8. Od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18
ton:

a) o liczbie osi jedna
- 426,00 zł
b) o liczbie osi dwie
- 322,00 zł
c) o liczbie osi trzy
- 685,00 zł
2) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
a) o liczbie osi jedna
- 550,00 zł
b) o liczbie osi dwie
- 906,00 zł
c) o liczbie osi trzy
- 906,00 zł
3) powyżej 36 ton
- 1.224,00 zł
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
1) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18
ton:
a) o liczbie osi jedna
- 426,00 zł
b) o liczbie osi dwie
- 520,00 zł
c) o liczbie osi trzy
- 953,00 zł
2) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
a) o liczbie osi jedna
- 608,00 zł
b) o liczbie osi dwie
- 1.460,00 zł
c) o liczbie osi trzy
- 1.560,00 zł
3) powyżej 36 ton:
a) o liczbie osi jedna
- 1.456,00 zł
b) o liczbie osi dwie
- 1.719,00 zł
c) o liczbie osi trzy
- 1.607,00 zł
10. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniej niż 30 miejsc
- 1.000,00 zł
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1.800,00 zł
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała ma zastosowanie do podatków na 2010
rok.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Kłos

3551
UCHWAŁA Nr XXVII/151/2009
Rady Gminy Osiek
z dnia 24 listopada 2009 r.
w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, oraz art. 19, pkt 1, lit. a, b i e
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), Rada
Gminy Osiek uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości
w skali rocznej:
1) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

c)

d)

e)
f)

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 14,50 zł od 1m 2 powierzchni
użytkowej,
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
letniskowych – 6,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 178

Poz. 3551, 3552

— 13871 —

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od
1m2 powierzchni,
b) zajętych na pola namiotowe – 0,50 zł od 1 m 2
powierzchni,
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od
1 ha powierzchni,
d) zajętych pod drogi wewnętrzne – 0,11 zł od 1 m2
powierzchni,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,19 zł od 1 m2 powierzchni,
3) Od budowli - 2% ich wartości.
2. Pod pojęciem budynków letniskowych należy
rozumieć budynki przeznaczone do okresowego
wypoczynku rodzinnego.
§2
1. Oprócz zwolnień wynikających z ustawy zwalnia się z
podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części i grunty oraz budowle służące działalności kulturalnej, przeciwpożarowej,
komunalnej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej,
2) budynki gospodarcze rolników, którzy przekazali
grunty na rzecz Skarbu Państwa,
3) drogi wchodzące w skład gospodarstw rolnych.
2. Poboru podatków w formie inkasa dokonują sołtysi w
oparciu o stosowne umowy.

§4
1) Ustala się opłatę targową od sprzedaży w miejscach
targowych:
1) do 1m2 zajmowanej powierzchni - 10,00 zł dziennie,
2) od 1m2 do 10m2 zajmowanej powierzchni - 17,00 zł
dziennie,
3) powyżej 10m2 zajmowanej powierzchni - 22,00 zł
dziennie.
2. Zarządza się pobór opłaty targowej na obszarze
Gminy Osiek, w drodze inkasa.
3. Inkasentem opłaty, o jakiej mowa w ust. 1, wyznacza się
Panią Barbarę Pieczyńską.
4. Inkasentowi ustala się wynagrodzenie prowizyjne w
wysokości 10% pobranej opłaty.
§5
1. Ustala się opłatę miejscową dla wszystkich
osób przebywających na terenie gminy w celach
wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych
dłużej niż dobę – 1,00 zł. za każdy dzień pobytu.
2. Inkasentami opłaty miejscowej są właściciele
kwater agroturystycznych i pracownicy ośrodka
wypoczynkowego.
3. Inkasentowi ustala się wynagrodzenie prowizyjne w
wysokości 10% pobranej opłaty.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Osiek.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

§3

§8

Zwolnienie dotyczące dróg wchodzących w skład
gospodarstw rolnych, o którym mowa w § 2 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 grudnia 2006 r.

Uchwała ma zastosowanie do podatków i opłat lokalnych na rok 2010.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Kłos

3552
UCHWAŁA Nr XXXIV/320/2009
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 26 listopada 2009
w sprawie ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity
tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z
art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Jednolity tekst:
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844z późn. zmianami). Rada
Gminy Stary Targ uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się stawki podatku od środków transportowych
na terenieGminy Stary Targ:

1) Od samochodów ciężarowych, o których mowa w
art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 671,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
951,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1184,00 zł
2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, równej
lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi i
rodzaju zawieszenia.
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1
A
1
2
3
4
B
1
2
3
4
5
C
1
2
3
4

2
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15
15
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19
21
23
12
25
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Stawka podatku ( w złotych)

Oś jezdna(osie
jezdne) z
zawieszeniem
Mniej niż
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za
równoważne
3
4
Dwie osie
13
839,00 zł
14
917,00 zł
15
973,00 zł
1 030,00 zł
Trzy osie
17
917,00 zł
19
1 030,00 zł
21
1 096,00 zł
23
1 237,00 zł
1 499,00 zł
Cztery osie i więcej
25
1 237,00 zł
27
1 254,00 zł
29
1 812,00 zł
2 214,00 zł

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12
ton.
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
963,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
1096,00 zł

1

2

A

1
2
3
4

Dwie osie
12
18
25
31

B

Trzy osie

1
2

Mniej niż

Nie mniej niż

3

12
40

5
917,00 zł
973,00 zł
1 740,00 zł
1 735,00 zł
1 030,00 zł
1 096,00 zł
1 237,00 zł
1 499,00 zł
2 048,00 zł
1 255,00 zł
1 812,00 zł
2 214,00 zł
2 786,00 zł *

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1220,00 zł
4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton, w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy
całkowitej i rodzaju zawieszenia:

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

Poz.

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Stawka podatku ( w złotych)

Oś jezdna (osie
jezdne )z
Inne systemy
zawieszeniem
pneumatycznym zawieszenia
lub zawieszeniem osi jezdnych
uznanym za
równoważne
4

5

18
25
31

973,00 zł
1 679,00 zł
1 679,00 zł
1 679,00 zł

1 096,00 zł
1 455,00 zł
1 752,00 zł
2 153,00 zł

40

1 565,00 zł
1 992,00 zł

1 992,00 zł
2 786,00 zł *
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5) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 292,00 zł

6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
i w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.

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

Poz.
Mniej niż

Nie mniej niż

1

2

3

A

1
2
3

Jedna oś
12
18
25

B

Dwie osie

1
2
3
4
C
1
2

12
28
33
38
12
38

Stawka podatku ( w złotych)
Oś jezdna (osie
jezdne )z
Inne systemy
zawieszeniem
pneumatycznym zawieszenia
lub zawieszeniem osi jezdnych
uznanym za
równoważne
4

18
25

28
33
38

5

300,00 zł
413,00 zł
727,00 zł

367,00 zł
638,00 zł
984,00 zł
2 153,00 zł *
Trzy osie i więcej
38
1 220,00 zł
1 667,00 zł

7) Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
917,00 zł
b) równej lub wyżej niż 30 miejsc
1375,00 zł
§2
Podatek od środków transportowych osób fizycznych
oraz od osób prawnych jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej uiszczany będzie w kasie
Urzędu Gminy, na rachunek Urzędu na konto nr 40 8309
0000 0011 3218 2000 0070 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Starym Targu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Stary Targ.

324,00 zł
459,00 zł
749,00 zł
402,00 zł
984,00 zł
1 499,00 zł
2 153,00 zł *
1 220,00 zł
1 677,00 zł
§4

Traci moc uchwała Nr XIX/198/2008 Rady Gminy Stary
Targ z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych
oraz uchwała Nr XXIII/221/2008 Rady Gminy Stary Targ
z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w treści uchwały Nr XIX/198/2008.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Brakoniecki
* patrz poz. 3559 uchwała RIO w Gdańsku nr 375/g275/P/OP z
dnia 17 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA Nr Nr XXIII/203/09
Rady Gminy Subkowy
z dnia 10 grudnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, zm.: Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223,
poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), po zasięgnięciu
opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego uchwala
się, co następuje:

§1
W uchwale Nr XVI/141/08 Rady Gminy Subkowy z
dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 133, poz.
3317):
1) w § 1 ust. 1 pkt 6 lit.c otrzymuje brzmienie: „c) wyższej
niż 36 ton - 2.580 zł,”
2) w § 1 ust. 1 pkt 8 lit.b i c otrzymują brzmienie:
- „b) wyższą niż 18 ton do 36 ton włącznie - 1.308 zł,
- c) wyższą niż 36 ton
- 1728 zł.”
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jacek Lisewski

3554
UCHWAŁA Nr XXXIV/316/2009
Rady Gminy Zblewo
z dnia 30 listopada 2009
zmieniająca uchwałę Nr XX/183/2008 Rady Gminy Zblewo z dnia 6 listopada 2008 w sprawie podatków i opłat
lokalnych w Gminie Zblewo oraz uchwałę Nr XXXII/289/2009 Rady Gminy Zblewo z dnia 16 października 2009 w
sprawie podatków i opłat lokalnych w Gminie Zblewo

Na podstawie art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3, art. 15,
art. 17 ust. 1, art. 18 i art. 19 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 Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463,
z 2009 r. Nr 56 poz. 458), 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), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r., Nr
23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.
1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.
Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, nr 214 poz. 1806, z
2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr
17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.
1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420), Rada
Gminy Zblewo uchwala, co następuje:

4. poboru opłaty dokonują w drodze inkasa od
osób przybywających na zorganizowane wczasy
na pole namiotowe lub kempingowe oraz do
innych obiektów pobytu czasowego ich kierownicy.
2) w § 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
5. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w
wysokości 3% od pobranej opłaty.
2. W uchwale Nr XXXII/289/2009 Rady Gminy Zblewo
z dnia 16 października 2009 w sprawie podatków
i opłat lokalnych w Gminie Zblewo wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. poboru opłaty dokonują w drodze inkasa od osób
przybywających na zorganizowane wczasy na pole
namiotowe lub kempingowe oraz do innych obiektów pobytu czasowego ich kierownicy.
2) w § 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
5. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w
wysokości 3% od pobranej opłaty.”

§1

§2

1. W uchwale Nr XX/183/2008 Rady Gminy Zblewo z dnia
6 listopada 2008 w sprawie podatków i opłat lokalnych
w Gminie Zblewo wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Trocha
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UCHWAŁA Nr 370/g230/P/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 17 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 91 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.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 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.) 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. (M. P. Nr 52,
poz. 742) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr XXXII/258/2009
Rady Gminy Kolbudy z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2010 r.,
• orzeka nieważność stawki podatku ustalonej od
budynków mieszkalnych lub ich części w wysokości
0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
UZASADNIENIE
W dniu 7 grudnia 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęła uchwała Nr XXXII/258/
2009 Rady Gminy Kolbudy z dnia 1 grudnia 2009 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r., zaś w dniu 17 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 Kolbudy w § 1 pkt 1 badanej uchwały
ustaliła stawkę podatku od budynków mieszkalnych
lub ich części w wysokości 0,70 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej, podczas gdy maksymalna stawka podatku
określona w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, zrewaloryzowana obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2010 r., wynosi 0,65 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej.
Ustalenie przez Radę Miejską wyżej opisanej stawki
podatku powyżej stawki maksymalnej, określonej ww.
przepisami prawa, stanowi istotne naruszenie art. 5 ust.
1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Z przepisów powyższych jednoznacznie wynika
bowiem, że rada gminy ustalając wysokość stawek
podatku od nieruchomości winna ustalić je w wysokości
nie wyższej niż kwoty stawek maksymalnych określone w
przywołanym wyżej obwieszczeniu Ministra Finansów.
W związku z powyższym zachodzi konieczność unieważnienia badanej uchwały w części dotkniętej wyżej
opisaną wadą.
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.
Z-ca Prezesa
Alina Kowalewska- Wołowska

3556
UCHWAŁA Nr 371/g325/P/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 11 ust. l oraz art. 18 ust. l
pkt l ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 200 Ir.
Nr 55, póz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. l
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 200 Ir. Nr 142, póz. 1591 z późn.
zm.) w związku z art. 10 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, póz. 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. (M. P. Nr 52,
póz. 742) -Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr XL/312/2009 Rady
Miejskiej w Skarszewach z dnia 23 listopada 2009 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
• orzeka nieważność załącznika nr 2 do uchwały w
części dotyczącej ustalenia stawki podatkowej
określonej dla ciągnika siodłowego i balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równiej lub wyższej niż 36 ton z dwiema
i trzema osiami w wysokości 2.600 zł.
UZASADNIENIE
W dniu 30 listopada 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęła uchwała Nr XL/312/2009
Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zaś w dniu 17 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 Miejska w Skarszewach w załączniku Nr 2 do
badanej uchwały ustaliła stawki podatku od środków
transportowych powyżej stawek maksymalnych określonych obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2010 r.
W załączniku nr 2 do uchwały w części dotyczącej
ustalenia stawek podatkowych dla ciągnika siodłowego
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i balastowego przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równiej lub wyższej niż 36 ton, o
innym systemie zawieszenia osi jezdnych dla pojazdów
z dwiema i trzema osiami ustalono stawki podatku w
wysokości 2.600 zł, podczas gdy dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 36 ton maksymalna stawka
podatku wynosi 2.153,41 zł.
Ustalenie przez Radę Miejską wyżej opisanych stawek
podatku powyżej stawki maksymalnej, określonej w art.
10 ust. l pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (i zrewaloryzowanych obwieszczeniem Ministra
Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2010 r.) stanowi istotne
naruszenie wskazanego postanowienia ustawy.
Z przepisów powyższych jednoznacznie wynika

bowiem, że rada gminy ustalając wysokość stawek
podatku od środków transportowych winna ustalić je w
wysokości nie wyższej niż kwoty stawek maksymalnych
określone w przywołanym wyżej obwieszczeniu Ministra
Finansów.
W związku z powyższym zachodzi konieczność unieważnienia badanej uchwały w części dotkniętej wyżej
opisaną wadą.
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.
Z-ca Prezesa
Alina Kowalewska- Wołowska

3557
UCHWAŁA Nr 372/g249/P/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 17 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 pkt
4 i 6 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.) i obwieszczeniem 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 art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr XXXIV/171/2009 Rady Gminy Nowa
Karczma z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2010,
• orzeka nieważność w § 1 uchwały:
1) punktu I.5 w części dotyczącej ustalenia stawki
podatkowej określonej dla ciągnika siodłowego
lub balastowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów w zależności
od liczby osi, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne:
— z dwiema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej
nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.623 zł,
— z trzema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej
nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.772 zł,
2) punktu I.6 w części dotyczącej ustalenia stawki
podatkowej określonej dla ciągnika siodłowego lub
balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów w zależności od liczby
osi z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
— z dwiema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej
nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.623 zł,
— z trzema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej
nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.772 zł,
3) punktu I.8 w części dotyczącej ustalenia stawek
podatkowych określonych dla przyczepy lub naczepy

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne, które łączne z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi
i dopuszczalnej masy całkowitej:
— z dwiema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej
nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.142 zł,
— z trzema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej
nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.056 zł,
4) punktu I.9 w części dotyczącej ustalenia stawki
podatkowej określonej dla przyczepy lub naczepy
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
które łączne z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego w zależności od liczby osi
i dopuszczalnej masy całkowitej:
— z dwiema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej
nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.142 zł,
— z trzema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej
nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.056 zł.
UZASADNIENIE
W dniu 8 grudnia 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęła uchwała Nr XXXIV/171/
2009 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 27 listopada
2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na rok 2010, zaś w dniu 17
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 Miejska w Skórczu w § 1 uchwały punkty I.5,
I.6, I.8 i I.9 ustaliła stawkę podatku od środków transportowych powyżej stawek maksymalnych określonych
obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2010 r., a mianowicie:
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1) w punkcie I.5 w części dotyczącej ustalenia stawki
podatkowej określonej dla ciągnika siodłowego
lub balastowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów w zależności
od liczby osi, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne:
— z dwiema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej
nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.623 zł,
— z trzema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.772 zł,
podczas gdy dla znajdujących się w tych grupach
pojazdów o masie całkowitej równej 36 ton stawka
maksymalna podatku wynosi 2.153,41 zł,
2) w punkcie I.6 w części dotyczącej ustalenia stawki
podatkowej określonej dla ciągnika siodłowego lub
balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów w zależności od liczby
osi z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
— z dwiema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej
nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.623 zł,
— z trzema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.772 zł,
podczas gdy dla znajdujących się w tych grupach
pojazdów o masie całkowitej równej 36 ton stawka
maksymalna podatku wynosi 2.153,41 zł,
3) w punkcie I.8 w części dotyczącej ustalenia stawek
podatkowych określonych dla przyczepy lub naczepy
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne, które łączne z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi
i dopuszczalnej masy całkowitej:
— z dwiema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej
nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.142 zł,
— z trzema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej
nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.056 zł, podczas gdy dla znajdujących się w tych grupach pojaz-

dów o masie całkowitej równej 36 ton maksymalna
stawka podatku wynosi 1.703,27 zł,
4) w punkcie I.9 w części dotyczącej ustalenia stawki
podatkowej określonej dla przyczepy lub naczepy
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej
masy całkowitej:
— z dwiema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej
nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.142 zł,
— z trzema osiami o dopuszczalnej masie całkowitej
nie mniejszej niż 36 ton w wysokości 2.056 zł. podczas gdy dla znajdujących się w tych grupach pojazdów o masie całkowitej równej 36 ton maksymalna
stawka podatku wynosi 1.703,27 zł.
Ustalenie przez Radę Gminy wyżej opisanych stawek
podatku powyżej stawek maksymalnych, określonych w
przywołanym obwieszczeniu, stanowi istotne naruszenie
postanowień art. 10 ust. 1 pkt 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 wyższej niż kwoty stawek maksymalnych
określone w przywołanym wyżej obwieszczeniu Ministra
Finansów.
W związku z powyższym zachodzi konieczność unieważnienia badanej uchwały w części dotkniętej wyżej
opisaną wadą.
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.
Z-ca Prezesa
Alina Kowalewska- Wołowska

3558
UCHWAŁA Nr 373/g212/P/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 17 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 (tekst jednolity: 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
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń.
zm) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 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/172/09 Rady
Gminy Borzytuchom z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych,

• orzeka nieważność załącznika do uchwały w części
dotyczącej ustalenia wysokości stawki podatku od
przyczep i naczep o liczbie osi jezdnych dwie, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 28 ton do
mniej niż 38 ton w wysokości 880,00 zł.
UZASADNIENIE
W dniu 3 grudnia 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęła uchwała Nr XXVI/172/09
Rady Gminy Borzytuchom z dnia 24 listopada 2009 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zaś w dniu 17 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 Borzytuchom w załączniku do badanej
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uchwały w pkt 6 podpunkt 4) lit. b) ustaliła wysokość
stawki podatku od przyczep i naczep o liczbie osi jezdnych dwie, z innym system zawieszenia osi jezdnych o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 28
ton do mniej niż 38 ton w wysokości 880,00 zł, podczas
gdy określona w obwieszczeniu Ministra Finansów z
dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.
stawka podatku dla znajdujących się w tym przedziale
przyczep i naczep o liczbie osi dwie, z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 33 ton do mniej niż 38 ton
wynosi 1.305,39 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 ustalać je w
wysokości nie wyższej i nie niższej niż stawki określone
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 tym zachodzi konieczność unieważnienia badanej uchwały w części dotkniętej wyżej opisaną
wadą.
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.
Z-ca Prezesa
Alina Kowalewska- Wołowska

3559
UCHWAŁA Nr 375/g275/P/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 pkt
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z późn zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr XXXIV/320/2009
Rady Gminy Stary Targ z dnia 26 listopada 2009 r. w
sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych,
• stwierdza nieistotne naruszenie prawa polegające na
nieokreśleniu stawki podatkowej dla samochodów
ciężarowych o trzech liczbach osi i dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
i mniejszej niż 15 ton.
UZ A S A D N I E N I E
W dniu 2 grudnia 2009 r. wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku uchwała Nr XXXIV/320/2009
Rady Gminy Stary Targ z dnia 26 listopada 2009 r. w
sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
W powyższej uchwale Rada Gminy określiła stawki
podatkowe między innymi od samochodów ciężarowych

o trzech osiach jezdnych oraz dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 15 ton.
Rozpoznając powyższą uchwałę w dniu 17 grudnia
2009 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdańsku stwierdziło, że obarczona jest ona wadą o charakterze nieistotnego naruszenia prawa.
Nieokreślenie przez Radę Gminy wysokości stawki
podatkowej dla samochodów ciężarowych o trzech osiach
i dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton i mniejszej niż 15 ton narusza art. 8 pkt 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten stanowi, że
opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych
podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
Ze względu na to, że Rada Gminy może określić tą
stawkę w trakcie roku podatkowego, a także mając na
uwadze dobrze pojęty interes podatników, jak i gminy,
Kolegium tutejszej Izby uznało, że powyższa nieprawidłowość stanowi nieistotne naruszenie prawa.
Mając powyższe na uwadze, Kolegium 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
tutejszego Kolegium.
Z-ca Prezesa
Alina Kowalewska- Wołowska
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UCHWAŁA Nr 380/g/241/P/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 17 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn.
zm.) oraz art. 91 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.) – Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku w wyniku badania
uchwały Nr XXXVIII/255/2009 Rady Gminy Lipusz z dnia
26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatków i opłat lokalnych w Gminie Lipusz na
rok 2010 oraz formy ich poboru,
• stwierdza nieważność części zapisu § 7 pkt 1 uchwały
o treści „i osób upoważnionych”.
UZASADNIENIE
W dniu 4 grudnia 2009 r. wpłynęła do tutejszej Izby
uchwała XXXVIII/255/2009 Rady Gminy Lipusz z dnia 26
listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatków i opłat lokalnych w Gminie Lipusz na rok 2010
oraz formy ich poboru, zaś w dniu 17 grudnia 2009 r.
była przedmiotem badania Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku.
Badając powyższą uchwałę Kolegium Izby stwierdziło,
iż jest ona dotknięta wadą mającą charakter istotnego

naruszenia postanowień art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Mianowicie w § 7 pkt 1 powyższej uchwały Rada
Gminy ustaliła wysokość wynagrodzenia za inkaso dla
sołtysów i osób upoważnionych.
W ocenie tutejszego Kolegium postanowienie to, w
sposób istotny narusza art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych. Przepis ten wskazuje, że to do rady
gminy należy, między innymi, uprawnienie do określania inkasentów. Czynność określania inkasentów przez
radę może nastąpić poprzez wyznaczenie konkretnych
podmiotów, np. przez wymienienie ich nazwy, imion
i nazwisk, opis pełnionych przez daną osobę funkcji,
czy zajmowanych stanowisk. Natomiast w przyjętym w
uchwale zapisie, Rada Gminy w Lipuszu w przypadku
określenia „osób upoważnionych” nie wskazuje konkretnych osób, lecz pozostawia ich wyznaczenie bliżej
nieokreślonemu podmiotowi.
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.
Z-ca Prezesa
Alina Kowalewska- Wołowska

3561
UCHWAŁA Nr 382/g227/P/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 17 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 pkt
4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844 z późn. zm.), w 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) oraz art. 91 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu
uchwały Nr XXX/201/09 Rady Gminy w Karsinie z dnia 26
listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych w 2010 r.,
• orzeka nieważność załącznika nr 4 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 w wysokości 1.900 zł,
- ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-

nych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równiej lub wyższej niż 40 ton z trzema osiami
w wysokości 2.500 zł.
UZASADNIENIE
W dniu 7 grudnia 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęła uchwała Nr XXX/201/09
Rady Gminy w Karsinie z dnia 26 listopada 2009 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 r., zaś w dniu 17 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 Karsinie w załączniku nr 4 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 4 do uchwały w części dotyczącej
ustalenia stawki podatkowej dla:
- ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
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dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równiej lub wyższej niż 31 ton z dwiema osiami
ustalono stawkę podatku w wysokości 1.900 zł,
podczas gdy dla znajdujących się w tej grupie
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 31
ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
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
ustalono stawkę podatku w wysokości 2.500 zł,
podczas gdy dla znajdujących się w tej grupie
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 40
ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
minimalna stawka podatku wynosi 2.576,88 zł,
Ustalenie przez Radę Miejską wyżej opisanych stawek
podatku poniżej stawek minimalnych, określonych w
przywołanym obwieszczeniu, stanowi istotne naruszenie postanowień art. 10 ust. 1 pkt 4 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.
W związku z powyższym zachodzi konieczność unieważnienia badanej uchwały w części dotkniętej wyżej
opisaną wadą.
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.
Z-ca Prezesa
Alina Kowalewska- Wołowska

3562
UCHWAŁA Nr 383/g223/I//09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 18 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), art. 2 ustawy z dnia
20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.
420) oraz art. 91 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.) - Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr
XXXI/200/2009 Rady Gminy w Gardei z dnia 25 listopada
2009 r. w sprawie ustalenia odpisów wpływu z podatku
rolnego i od nieruchomości na terenie gminy Gardeja,
• stwierdza nieważność badanej uchwały.
UZASADNIENIE
W dniu 25 listopada 2009 r. Rada Gminy w Gardei
podjęła uchwałę Nr XXXI/200/2009 w sprawie ustalenia
odpisów wpływu z podatku rolnego i od nieruchomości
na terenie gminy Gardeja.
Powyższa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 7 grudnia 2009 r.,
zaś w dniu 17 grudnia 2009 r. była przedmiotem badania
tutejszego Kolegium.
W wyniku badania treści przedmiotowej uchwały
Kolegium Izby stwierdziło, że Rada Gminy Gardeja w
§ 1 cytowanej uchwały ustaliła odpis w wysokości 10%
wpływu z podatku rolnego i od nieruchomości dla Rad
Sołeckich. Jak wynika z treści § 4, uchwała ma zastosowanie do podatku należnego na rok podatkowy 2010.

Rada Gminy Gardeja przyjęła również w dniu 25 listopada 2009 r. uchwałę Nr XXXI/197/2009 w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Gardeja środków stanowiących fundusz sołecki w roku
budżetowym w 2010, gdzie w § 1 stwierdzono jednoznacznie, iż „Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w
budżecie Gminy Gardeja środków stanowiących fundusz
sołecki w roku budżetowym w 2010”.
Kolegium stwierdziło, że ustalenie odpisu w wysokości 10% wpływu z podatku rolnego i od nieruchomości
dla Rad Sołeckich stanowi istotne naruszenie art. 2
ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim,
który określa wysokość środków przypadających na dane
sołectwo według wskazanego wzoru, zależną od kwoty
bazowej obliczonej jako iloraz wykonanych dochodów
bieżących danej gminy. Ponadto uchwała rady ustanawiająca odpis 10% dla Rad Sołeckich jest sprzeczna z
przytoczoną wyżej uchwałą Nr XXXI/197/2009 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
Gminy Gardeja środków stanowiących fundusz sołecki
w roku budżetowym w roku 2010.
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.
Z-ca Prezesa
Alina Kowalewska- Wołowska
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UCHWAŁA Nr 384/g218/W/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 18 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: 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
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) w 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 XXXIV/215/09 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z
dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych na 2010 rok,
• orzeka nieważność § 1 ust. 6 pkt 2) uchwały w
części dotyczącej ustalenia stawki podatkowej
określonej dla przyczep i naczep z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o liczbie osi dwie o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 38 ton w
kwocie 1.666 zł.
UZASADNIENIE
W dniu 2 grudnia 2009 r. do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęła uchwała Nr
XXXIV/215/09 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia
27 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych na 2010 rok, zaś w dniu 17
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 Czarna Dąbrówka w §

1 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 § 1 ust. 6 pkt 2 uchwały w części dotyczącej ustalenia
stawki podatkowej określonej dla przyczep i naczep z
innym systemem zawieszenia osi jezdnych o liczbie osi
dwie o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 38 ton
ustalono stawkę podatku w wysokości 1.666 zł, podczas
gdy dla znajdujących się w tej grupie pojazdów stawka
minimalna wynosi 1.718,71 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.
W związku z powyższym zachodzi konieczność unieważnienia badanej uchwały w części dotkniętej wyżej opisaną
wadą.
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.
Z-ca Prezesa
Alina Kowalewska- Wołowska

3564
UCHWAŁA Nr 385/g123/P/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 17 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 (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 91 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.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po
rozpoznaniu uchwały Nr XLII/4/2009 Rady Miasta Puck
z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zmiany wysokości opłaty targowej na terenie miasta Puck,
• stwierdza nieważność § 4 ust. 1 badanej uchwały.

UZASADNIENIE
W dniu 30 listopada 2009 r. wpłynęła do tutejszej Izby
uchwała Nr XLII/4/2009 Rady Miasta Puck z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zmiany wysokości opłaty targowej
na terenie miasta Puck.
Badając uchwałę Kolegium Izby stwierdziło, iż jest ona
dotknięta wadą mającą charakter istotnego naruszenia
postanowień art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych.
W § 4 ust 1 przedmiotowej uchwały Rada Miasta ustaliła,
że inkasentem opłaty targowej jest osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy zlecenia.
W ocenie tutejszego Kolegium powyższe postanowienie
w sposób istotny narusza art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych. Przepis ten wskazuje, że to do rady
gminy należy, między innymi, uprawnienie do określania inkasentów. Czynność określania inkasentów przez
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radę może nastąpić poprzez wyznaczenie konkretnych
podmiotów, np. przez wymienienie ich nazwy, imion
i nazwisk, opis pełnionych przez daną osobę funkcji,
czy zajmowanych stanowisk. W przyjętym natomiast w
uchwale zapisie, Rada Miasta nie wskazała konkretnych
osób, pozostawiając ich wyznaczenie Burmistrzowi
Miasta, z którymi zawrze on umowę zlecenie.

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.
Z-ca Prezesa
Alina Kowalewska- Wołowska

3565
UCHWAŁA Nr 386/g127/D/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 17 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 (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 80 ust. 2, 2b i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr
XLVIII/426/09 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby
prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, rozliczania oraz trybu kontroli prawidłowości jej wykorzystania,
• unieważnia w § 7 ust. 1 pkt 1 badanej uchwały drugie
zdanie przepisu o treści „Liczba ta nie może być
większa niż deklarowana we wniosku o udzielenie
dotacji, o którym mowa w § 2”.
UZASADNIENIE
W dniu 25 listopada 2009 r. Rada Miasta Starogard
Gdański podjęła uchwałę Nr XLVIII/426/09 w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na
terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, rozliczania
oraz trybu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
Powyższa uchwała wpłynęła do tutejszej Izby w dniu
7 grudnia 2009 r., zaś w dniu 17 grudnia 2009 r. była
przedmiotem badania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
Analiza treści przedmiotowej uchwały wykazała, iż
Rada Gminy Miejskiej Starogard Gdański w drugim
zdaniu § 7 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej uchwały postanowiła, że „Liczba ta nie może być większa niż deklarowana
we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w §
2”.

Zgodnie z art. 80 ust. 2c ustawy o systemie oświaty
warunkiem udzielenia dotacji dla osoby prowadzącej
przedszkole lub szkołę jest przedstawienie przez nią do
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy planowanej liczby dzieci uczęszczających na zajęcia w roku
budżetowym. Jak wynika z wyżej wskazanego przepisu
dotyczy to planowanej liczby uczniów, a nie liczby rzeczywiście uczęszczających na zajęcia. Natomiast przepisy
art. 80 ust 2, 2b i 3 ustawy o systemie oświaty w sposób
kategoryczny wskazują, że dotacja dla publicznego
przedszkola lub szkoły przysługuje w wielkości określonej przez organ uchwałodawczy jednostki samorządu
terytorialnego na każdego ucznia uczęszczającego na
zajęcia. Oznacza to, że aby przedszkole lub szkoła mogła
otrzymać dotacje, osoba prowadząca musi powiadomić
gminę o planowanej ilości uczniów, tak aby można było
w budżecie zaplanować środki na dotacje. Jednakże
wysokość udzielanych dotacji będzie zależała od rzeczywistej liczby uczniów uczęszczających na zajęcia, niezależnie czy liczba ta będzie mniejsza czy większa od liczby
planowanej przedstawionej gminie do 30 września roku
poprzedzającego rok budżetowy. Biorąc powyższe pod
uwagę Kolegium stwierdza, że drugie zdanie zawarte w §
7 ust. 1 pkt 1 badanej uchwały w sposób istotny narusza
postanowienia art. 80 ust 2, 2b i 3 ustawy o systemie
oświaty i dlatego należało je unieważnić.
W związku z powyższym, Kolegium Izby postanowiło
jak w sentencji uchwały.
Kolegium Izby zwraca uwagę, że zawarte w załączniku nr 3 do badanej uchwały wzory rozliczeń są zbyt
szczegółowe, gdyż dotyczą rozliczenia całości działalności dotowanego przedszkola lub szkoły, podczas gdy
gmina upoważniona jest do kontroli rozliczenia przekazanej dotacji.
Na niniejszą uchwałę służy skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni
od dnia jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem
tutejszej Izby.
Z-ca Prezesa
Alina Kowalewska- Wołowska
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UCHWAŁA Nr 387/g127/D/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 17 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 (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) art. 91 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 90 ust. 2a, 2b, 2d i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr
XLVIII/427/09 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie
Gminy Miejskiej Starogard Gdański, rozliczania oraz
trybu kontroli prawidłowości jej wykorzystania,
• unieważnia w § 7 ust. 1 pkt 1 badanej uchwały drugie
zdanie przepisu o treści „Liczba ta nie może być
większa niż deklarowana we wniosku o udzielenie
dotacji, o którym mowa w § 2”.
UZASADNIENIE
W dniu 25 listopada 2009 r. Rada Miasta Starogard
Gdański podjęła uchwałę Nr XLVIII/427/09 w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard
Gdański, rozliczania oraz trybu kontroli prawidłowości
jej wykorzystania.
Powyższa uchwała wpłynęła do tutejszej Izby w dniu
7 grudnia 2009 r., zaś w dniu 17 grudnia 2009 r. była
przedmiotem badania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
Analiza treści przedmiotowej uchwały wykazała, iż
Rada Gminy Miejskiej Starogard Gdański w drugim
zdaniu § 7 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej uchwały postanowiła, że „Liczba ta nie może być większa niż deklarowana
we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2”.

Zgodnie z art. 90 ust. 2a, 2b, 2d i 3 ustawy o systemie
oświaty warunkiem udzielenia dotacji dla osoby prowadzącej przedszkole lub szkołę jest przedstawienie przez
nią do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy planowanej liczby dzieci uczęszczających na zajęcia
w roku budżetowym. Jak wynika z wyżej wskazanych
przepisów dotyczy to planowanej liczby uczniów, a nie
liczby rzeczywiście uczęszczających na zajęcia. Przepisy
te wskazują, że dotacja dla niepublicznego przedszkola
lub szkoły, przysługuje w wielkości określonej przez
organ uchwałodawczy jednostki samorządu terytorialnego na każdego ucznia uczęszczającego na zajęcia. Oznacza to, że aby przedszkole lub szkoła mogła
otrzymać dotacje, osoba prowadząca musi powiadomić
gminę o planowanej ilości uczniów, tak aby można było
w budżecie zaplanować środki na dotacje. Jednakże
wysokość udzielanych dotacji będzie zależała od rzeczywistej liczby uczniów uczęszczających na zajęcia, niezależnie czy liczba ta będzie mniejsza czy większa od liczby
planowanej przedstawionej gminie do 30 września roku
poprzedzającego rok budżetowy. Biorąc powyższe pod
uwagę Kolegium stwierdza, że drugie zdanie zawarte w §
7 ust 1 pkt 1 badanej uchwały w sposób istotny narusza
postanowienia art. 90 ust 2a, 2b, 2d i 3 ustawy o systemie oświaty i dlatego należało je unieważnić.
W związku z powyższym, Kolegium Izby postanowiło
jak w sentencji uchwały.
Kolegium Izby zwraca uwagę, że zawarte w załączniku nr 3 do badanej uchwały wzory rozliczeń są zbyt
szczegółowe, gdyż dotyczą rozliczenia całości działalności dotowanego przedszkola lub szkoły, podczas gdy
gmina upoważniona jest do kontroli rozliczenia przekazanej dotacji.
Na niniejszą uchwałę służy skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni
od dnia jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem
tutejszej Izby.
Z-ca Prezesa
Alina Kowalewska- Wołowska

3567
UCHWAŁA Nr 389/p212/P/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 17 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz w związku z 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.),
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
po rozpatrzeniu uchwały Nr XXXVII/820/09 Rady Miasta
Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z

podatków i opłat lokalnych,
• stwierdza nieważność § 1 pkt 1 i 2 badanej uchwały.
UZASADNIENIE
W dniu 1 grudnia 2009 r. wpłynęła do tutejszej Izby
uchwała Nr XXXVII/820/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat
lokalnych, zaś w dniu 17 grudnia 2009 r. była przedmiotem badania tutejszego Kolegium.
Uchwałą tą Rada Miasta ustaliła w § 1 pkt 1 zwolnienia od podatku „budynki, budowle i grunty lub
ich części będące we władaniu jednostek i zakładów
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budżetowych Gminy Miasta Gdyni”, a w pkt 2 „budynki, budowle i grunty lub ich części stanowiące własność
Gminy Miasta Gdyni, nie pozostające we władaniu osób
prawnych innych niż Gmina, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej”.
Rozpoznając powyższą uchwałę Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdziło, że obarczona jest ona wadą o charakterze istotnego naruszenia
prawa, polegającą na przekroczeniu przez Radę Miasta
uprawnień do ustalania zwolnień z podatków i opłat
lokalnych, wynikających z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Poz. 3567

Wprowadzone przez Radę Miasta zwolnienia z podatku od budynków, budowli i gruntów zawarte w treści § 1
pkt 1 i 2 badanej uchwały jest, w ocenie Kolegium, zwolnieniem podmiotowym, jako że wskazuje ono podmiot
objęty zwolnieniem, czyli Gminę Miasta Gdyni, natomiast przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
upoważniają Radę jedynie do wprowadzenia zwolnień
przedmiotowych.
Mając powyższe na uwadze, Kolegium 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.
Z-ca Prezesa
Alina Kowalewska- Wołowska
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